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Karat TV-dressoir 
met schuifdeur en 
draaideur. Leverbaar 
in meerdere breedte- 
en hoogtematen. 

Karat wandkast met 
metalen vakken, 
leverbaar in vele 
kleuren, breedte- en 
hoogtematen.

Karat 
wandcombinatie/
TV-meubel met 
oneindig veel 
mogelijkheden. 
Laat u door ons vrij-
blijvend adviseren!

Nieuw van Leolux
Mayon, als fauteuil, 2-, 2½- en 3-zitter, in 
alle stoffen en ledersoorten, vanaf 1829,-

Topform eetkamertafel Retro in eiken, 220 x 100 cm, meerdere 
maten en houtsoorten leverbaar, vanaf 1399,-
Topform eetkamerfauteuil Arrow in diverse stoffen en
leersoorten, per stuk vanaf 399,-

Topform fauteuil Grippa in stof en leder nu vanaf 599,-

Advies bij Het Binnenhuis Helmond 

Kijk vrijblijvend rond of maak gebruik 
van onze kennis en ervaring. Leg je 
woonsituatie voor: van een simpele 
tip tot een uitgebreid interieuradvies 
staan we voor je klaar. En welke 
keuze je uiteindelijk ook maakt: 
wij onderbouwen hem graag! Topform hoekbank Bellissima met klaparm en verstelbare ruggen. Als bank, chaise longue of 

hoekbank leverbaar in vele maten. Nu met speciale introductiekorting!

In de winter staat het interieur centraal. Kom ideeën opdoen en profi teer van onze acties!

Leolux Paian draaifauteuil in blauwe Ploegstof. 

Van 2645,- nu 1299,-
Direct leverbaar!
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En nog veel meer...
Engelseweg 150, Helmond 
T (0492) 52 14 85  
www.hetbinnenhuishelmond.nl

Openingstijden 
dinsdag t/m donderdag 10.00 - 18.00 uur 
vrijdag 10.00 - 21.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.oo uur

Individueel wonen centraal!
N U  B I J  H E T  B I N N E N H U I S  H E L M O N D

ZONDAG
2 DECEMBER

OPEN
12.00 - 17.00 uur

Kolder op zolder!

-50%

ALLES
*

OP DE 

BOVEN-

VERDIEPING 

NU

50% 
korting!

            



Voorwoord 3

Een nieuw begin

Aan alle goede dingen komt een eind, 
is een uitspraak die wij Nederlanders 
nogal eens willen gebruiken. Dit is op 
veel vlakken van toepassing, kijk maar 
eens naar de huidige politieke situatie. 
Er wordt flink gesneden en bezuinigd 
waardoor het voor veel medebewoners 
best wel eens wat zwaarder kan gaan 
worden. Ook voor mij geldt dat ik wegens 
omstandigheden een keuze heb moeten 
maken. Voor mij persoonlijk betekende 
het jammer genoeg het einde van iets 
goeds maar het biedt ook weer kansen 
voor een nieuw begin. Helaas is de Gazet 
daarvan het “slachtoffer” geworden en 
heb ik de keuze moeten maken om hier
mee te stoppen. Het is jammer maar het 
is niet anders. Zowel voor mij als voor 
de redactie van de Gazet wordt het een 
nieuw begin in meerdere opzichten. 

Ik heb bij de Gazet een leuke tijd gehad 
en veel meegemaakt met de redactie. Ik 
heb in die 6 jaar dat ik me met de Gazet 
bemoeid heb mensen zien komen en 
gaan maar wel altijd mensen met het 
hart op de juiste plaats die bereid zijn met 

wat vrijwilligerswerk hun steentje bij te 
dragen aan ons mooie Dierdonk. Ik ben 
begonnen als layouter wat voor ieder 
redactielid een leuke taak is om te doen 
en zorgt voor de nodige afwisseling. Eerst 
begonnen in Microsoft Publisher maar al 
snel hebben we het wat professioneler 
aangepakt en zijn we aan de slag gegaan 
met Adobe Indesign (iets wat bij veel 
professionele bladen wordt gebruikt). 
In al die jaren heb ik naar mijn idee een 
stempel op de Gazet kunnen drukken 
en als kartrekker van de fullcolor versie 
ben ik best trots op hoe het blad er nu 
uitziet. Ik ben er ook van overtuigd dat 
de Gazet met het huidig team in goede 
handen is. Omdat op enig moment de 
hoofdredacteur stopte heb ik die taak de 
laatste jaren op me genomen en ben wat 
minder layout werk gaan doen. Gelukkig 
werd het team weer versterkt met Jos en 
Sylvia, een stel puike layouters die de 
kwaliteit hoog houden. Ook kan de Gazet 
altijd nog rekenen op Frank, die als vaste 
stabiele factor momenteel de redactie 
aanvoert. Hij doet ook de advertenties, 
de communicatie daarvan en contacten 
met de drukker. Wat mij betreft niets dan 
lof voor deze mensen.

(trouwens, ik ben niet helemaal uit beeld, 
op de achtergrond blijf ik stiekem nog een 
beetje actief met het aanleveren van foto
materiaal en leverancier van de stukjes 
van fotoclub Fotodier)

Hetgeen momenteel bij de Gazet nog 
ontbreekt is een nieuwe hoofdredacteur. 
Bij deze wil ik een oproep doen aan jullie 
allen om je hiervoor aan te melden. Ik 
kan me niet voorstellen dat er onder ons 
Dierdonkers niemand is die interesse heeft 
deze leuke taak op zich te nemen. Het zijn 
op zich niet zoveel uurtjes werk en je hebt 
de ultieme kans ook je stempel te drukken 
op een mooi blad. Een hoofdredacteur is 
iemand die met de redactie vergadert en 
meebeslist over de inhoud, de layout en 
vanalles wat erbij komt kijken. Ook is de 
hoofdredacteur een spreekbuis tussen 

de redactie, de wijkvereniging en veel 
(zo niet alle) personen/verenigingen/
instanties die de Gazet voorzien van 
kopij. Heb je daarnaast ook nog affiniteit 
met het layouten dan is het natuurlijk 
ook mooi meegenomen. Samen met 
de redactie doe je ook de eindcontrole. 
Kortom een veelzijdige functie. Ik zou 
zeggen aarzel niet en meld je aan. 

Wat voor de één een eind is, is voor de 
ander een nieuw begin. Als ik het nu toch 
heb over een nieuw begin, binnenkort is 
het weer 2013, een nieuw jaar en voor 
velen weer een nieuw begin, op wat 
voor vlak dan ook. Dit houdt in dat na dit 
nummer van de Gazet er nog één komt 
in 2012, namelijk het Kerstnummer. Als 
leverancier van kopij en/of advertenties 
kunt u in dit Kerstnummer uw Kerst en 
nieuwjaarswensen kwijt.  Hierbij wil 
ik de gelegenheid nemen om u allen 
te bedanken voor de aandacht en uw 
positieve reacties op de Gazet in de jaren 
dat ik hieraan meegewerkt heb. Ik wens 
de redactie veel succes en uiteraard ook 
veel plezier met het samenstellen van 
toekomstige uitgaven.

Alhoewel aan de vroege kant, het is ten
slotte nog mijn enige en laatste kans, wil 
ik u ook voor over een paar weekjes een 
hele prettige Kerstperiode toewensen en 
veel geluk en gezondheid in het nieuwe 
jaar. Mag het voor iedereen een jaar 
worden wat men ervan verwacht. 

En nu ga ik werken aan mijn nieuwe begin. 

Adieu, tabee, toedeledokie, houdoe, 
groetjes,
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Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Adres: Ockenburghpark 78
5709ML Helmond,
www.dierdonk.eu
secretariaatwijkvereniging
@dierdonk.eu

Secretariaat:
Vilsterendreef 28, 
5709RP Helmond

secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Voorzitter: Walter Schuurman, (516965

 Parkzicht (gebouw)
 (556266 Fax: 556267

Secretariaat:  Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder: 
(06-30735792
www.parkzicht-dierdonk.nl

Knutselclub
Secretariaat en
inschrijving leden:
Heidi Swinkels (515221.

Toneelgroep Maskerade
Info: Leonie Boxstart (510380
Wallsteijndreef 3, 
5709RT, Helmond
maskeradehelmond@planet.nl
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
De fotoclub van Dierdonk
www.fotodier.nl
voorzitter.fotodier@gmail.com
(06-51185771

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703JH Helmond.
Informatie: P. Sanders,
Wethouder Hamacherplein 14,
5701 CW Helmond,(542730
Dierdonkkoor
Jannet v. d. Kolk,  (565880
Didoko@gmail.com
www.didoko.nl
Liedertafel ‘’t Akkoordje’
N.Raaijmakers (534726
akkoordje@live.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
De Spekzullekes
Dr. Knippenberghof 4a
5709EE, (0654977426
secretariaat@spekzullekes.nl
www.spekzullekes.nl
Voorzitter: 
J. Vincent,  (510136
Secretaris: 
H. v. Rijt,  (559897
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 17,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl

GFT & PLASTIC: Ma. 3, 17 en 31 dec.
RESTAFVAL:  Ma. 10 en 24 dec.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 3, 17 en 31 dec. ten westen 
en wo. 5 en 19 dec. ten oosten van 
de Dierdonklaan. 

Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent Hein Albers via  (0900-8844

mail: hein.albers@brabant-zo.politie.nl
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (klachten) (587690
Kruiswerk Peelland (0900-8998636
Parochie  H.Lambertus (522109 
Wijkopz. Dhr. Paul Linders
  mail: p.linders@helmond.nl
Ziekenhuis Elkerliek (595555

Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16 (522016
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur 
kunnen van 14:45 uur tot 15:30 uur 
worden opgehaald.

Centrale Huisartsen Post 
(alleen spoed) (0900 - 8861 

Huisartsen praktijk Dierdonk
F.A.T.C. van Vijfeijken, (514121
M.H.W. Strijbos (558732
Spreekuur op afspraak
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
www.huisartsenpraktijkdierdonk.nl

Tandarts Dhr. R.J. van Hagen, 
Coendersberglaan 42
5709 MA Helmond (556156
Behandeling op afspraak
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
5709 PD Helmond (510410
Behandeling op afspraak

Praktijk voor Fysiotherapie, 
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond (512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur
Behandeling op afspraak

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond, (518551
Spreekuur:  di (namiddag - avond) 
 wo en do (ochtend)
Afspraken:  ma-do: 13:00-14:00
www.verloskundigendeuiver.nl

Logopediepraktijk Dierdonk
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Normaal (558360
Mobiel (06-10767213

Peuterspeelzaal Hummeldonk (514611
Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel (514911
Kinderopvang ZieJeZo 
Zwanebloemsingel 54 (556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1 (475009 
Spring Kinderopvang
met een voorsprong (088-2088200

Telefoonnummers

Verenigingen
GAZET

One
  Down
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C O L O F O N   G A Z E T
12e jaargang nr. 11 – Editie Dec.  2012
verschijnt 11x  per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

Redactie:
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve

Lay-out:
Jos v.d. Eijnden
Frank Smits
Sylvia Neve
Ray Nicholson

Advertenties:
Frank Smits (517210)
advertenties@dierdonk.org

Bezorging:
M. van Balkom  (518655)

Redactieadres:
Leeuwenborchweide 76,
5709 SC Helmond, (547579)
E-mail: redactie@dierdonk.org

Druk: Vane Druk  v.o.f.

De Gazet is een uitgave van de 
Wijkvereniging Dierdonk. 
Secretariaat:
Ockenburghpark 78, 5709 ML Helmond.

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Jeroen Schoonen
Bestuurslid: Heidi Swinkels
Bestuurslid: Gerard Bosmans  

(wnd.voorzitter)

3 Voorwoord door Jeroen de Kort.

4 Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud 
papier.

7 Politiek met bijdragen van: Mirjam van der Pijl en 
Ellen Niessen.

9 Jaarverslag Wijkvereniging Dierdonk 2011-2012.

12 Verenigingsnieuws met: Fotodier,  Moet Niks mededelingen, 
Crea-avonden en de Knutselclub.

17 Wijkraad: Uitnodiging voor wijktafel Dierdonk en 
'Hoe overleef ik mijn puber'.

19 Dierdonkkoor Didoko: Kerst concert

21 Jeugdpagina’s met: verhaal, kleurplaat, etc.

25 Verenigingsnieuws met:  Kunst in Dierdonk.

26 Rampetampers carnaval: Nieuwe Prinsen in Dierdonk, 
11 11 Maastricht.

31 Vervolg jeugdpagina’s, Puzzel met uitslag.

33 Ingezonden: Scouting Paulus.

35 Uitgelicht: De drie bedrijven van Van de Water.

37 Column Dierdonk 3D: Wijkraad Dierdonk.

38 Programma Filmhuis.

41 Ingezonden: Poppodium Lakei en Bakelse Kerst-
Cultuurmarkt.

45 Ingezonden: Dierenkliniek Brouwhuis en EHBO - vereniging 
Helmond

49 Kerknieuws met bijdragen van: de Lambertus-parochie en de 
Bethlehemkerk.

De redactie behoudt zich het recht voor 
de aangeboden kopij, indien nodig, te 
corrigeren en/of in te korten. Opname 
van kopij betekent niet dat de redactie 
het met de strekking eens is. Anonieme 
brieven/berichten worden nimmer ge-
plaatst. De redactie is niet verantwoor-
delijk voor eventuele tekst- en zetfouten.

Redactionele kopij in MsWord, bij voor-
keur in platte tekst !!  en Afbeeldingen, 
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo 
hoog mogelijke kwaliteit !!

Jaarkalender zie www.dierdonk.eu

Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:  4 december.

Volgende verschijningsdatum rond: 
 20 december.

         



Van Lieshout Stoffering
M b , u o  o  C  R d t  S o

Bel gerust voor 
een vrijblijvende offerte

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480 

E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl

www vanlieshoutstoffering nl

D  l   r l i

V o    m t em t e

b j  t  m e

Horstlandenpark 4
5709 MB Helmond

Tel. (0492) 38 61 00
06 - 55 89 55 46

Gevestigd te Dierdonk

Er kan er maar één de beste zijn! Ga voor de beste keus naar...

www.josvanheugten.com

UW SPECIALIST IN:
VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

Gespecialiseerd in CV-ketels 
en onderhoudsabonnementen 
vloerverwarming, badkamers, 

stadsverwarming, sanitair, 
verbouwing / renovatie, 

radiatoren decorradiatoren. 

ACTIE - ACTIE - ACTIE
GRATIS 12 jaar garantie bij aan-
koop van een NEFIT CV KETEL*

*Vraag naar de voorwaarden

ENGELSEWEG 221A
5705 AE HELMOND     TEL. 0492 - 53 76 93

Let op!  Wij zijn verhuisd

Konings
voor Verf en Behang

                   

Gevestigd in Dierdonk

Schoonheidssalon AVANCE 
Femke Schmitz 

Twickeldreef 16 

5709 RD Helmond 

Telefoon:  06-15904113 

E-mail:  info@salon-avance.nl 

Alleen op afspraak 

  t d       2 12   

Helmond

Van Meelstraat 1a, 5703 EP Helmond tel. (0492) 53 73 92

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

Ruysenaars|vdBroek is sinds 2012 een Pluspraktijk (certificering zorg-
verzekeraars), ’s avonds geopend en 5 minuten verwijderd van Dierdonk. 
De praktijk heeft een sterke samenwerking met oefentherapie Mensen-
dieck, Bekkenfysiotherapie, Podotherapie, Ergotherapie en YorAction 
trainingscentrum.

• Fysiotherapie
• Manueeltherapie
• Sportfysiotherapie
•  Orthopedische

Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Fysiotherapie

6 december.

Moeder en vader nemen 
Jantje mee naar de super-
markt, waar Sinterklaas op 
bezoek is. Wanneer de Sint 
vraag wat Jan graag zou 
hebben, �uistert hij dat in 
zijn oor. Terug thuisgeko-
men vragen vader en moe-
der wat Jantje aan de Sint 
gevraagd heeft. 'Dat zullen 
jullie wel zien op 6 decem-
ber', antwoordt Jantje.
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Oud en Nieuw
Het was al eind oktober/begin november 
Oud en Nieuw in Helmond.
We namen afscheid van het tijdperk 
“Jacobs” en daarbij werd veelvuldig 
teruggeblikt. Op sterke en zwakke punten 
van Jacobs, op sterke en zwakke punten 
van het gevoerde beleid in de 10-jarige 
periode dat Jacobs het college en de raad 
mocht voorzitten. Op sterke en zwakke 
punten die Helmond in die periode 

hadden gebracht waar het nu staat. 

Maar er was ook vuurwerk. Vuurwerk dat prachtige kleuren en 
lichtjes aan het zwerk liet zien. Zoals de bijeenkomst vol mooie 
woorden en geweldige optredens in de Lambertuskerk, de 
drukbezochte receptie in het Kasteel, een geweldige show waarmee 
de ambtenaren afscheid namen en een afscheidsreceptie op de 
(door Jacobs zo vurig bepleitte) Automotive Campus. Maar ook 
het vuurwerklawaai ontbrak niet. Het interview met Jacobs dat in 
het ED verscheen veroorzaakte luide knallen! “ Verraden, verkeerd 
ingelicht, raad gepasseerd, dolk in de rug”…. Grote woorden vielen. 
Gerommel en gedonder dus. 

Maar er werd ook vooruitgeblikt. Met name bij de verwelkoming 
van onze nieuwe burgemeester; mevrouw Elly Blanksma-van 
den Heuvel. In diverse toespraken werd de hoop op goede 
samenwerking uitgesproken. Van alle kanten de uitgestoken hand, 
in hoop, in verwachting en vaak in vertrouwen.

Mevrouw Van den Heuvel zelf hield een indrukwekkende toespraak 
bij haar installatie waarin vooral de passage over integriteit 
opviel. Ze maakte het meteen duidelijk: dit mensen-mens laat 
het niet gebeuren dat er wordt gesjoemeld, gerommeld en dat 
er lieden zich zullen verrijken in het openbaar bestuur en in aan 
overheid gerelateerde functies over de rug van anderen en met 
gemeenschapsgeld dat hen niet toekomt. Wat ze daarmee ook 
aangaf is hard te kunnen en te zullen zijn als de situatie daarom 
vraagt. Dit vond ik het meest indrukwekkende deel van haar speech.

Haar voornemens om alle wijken te gaan bezoeken, een blog op 
de gemeentewebsite bij te houden en de mogelijkheid haar 100 
dagen vragen te stellen illustreren haar open houding naar de 
Helmonders, haar wens om de Helmonders snel te leren kennen 
maar ook zelf gekend te willen zijn en haar benaderbaarheid.

Helmond heeft voor het eerst in haar geschiedenis een vrouw als 
burgemeester. Ik ben daar blij mee, het werd tijd! Of de accenten 
in beleid en de bestuurscultuur zullen verschuiven is geen vraag 
meer. Andere personen doen het nu eenmaal anders…  maar of het 
vrouw-zijn een verschil zal maken moet de toekomst maar uitwijzen.

Het glas werd geheven zoals we dat doen met Nieuwjaar. In dit 
geval jammer dat het geen champagne was. Het bruisende ervan 
had symbool kunnen staan voor de vooruitzichten van het komende 
tijdperk. Het tijdperk “Blanksma”.

Ik hef op 31 december opnieuw het glas en wens dan een mooi 
2013. Voor burgemeester  Blanksma, voor Helmond,  voor Dierdonk  
en voor u allemaal.

Mirjam van der Pijl

De begrotingsbehandeling van 8 novem-
ber was er een die door soberheid geken-
merkt werd. De fractie van de VVD heeft 
het college een compliment gemaakt 
vanwege het feit dat zij er in is geslaagd 
om ondanks de moeilijke financiele tijden 
een sluitende begroting  voor te leggen. 
Geen structurele middelen dus om nieuw 
beleid mee te financieren. Wel zijn er 
incidenteel extra middelen toegekend aan 

Veiligheid, deelname Brainport tot 2016 en aan Sport. 

Het creëren van meer werkgelegenheid wordt steeds belangrijker in 
het streven om armoede en isolement structureel aan te pakken. Een 
belangrijke taak die voor dit College is weggelegd is de bestrijding 
van jeugdwerkeloosheid. Wij hebben het college dan ook verzocht 
te investeren in de bestrijding van jeugdwerkeloosheid.

De VVD-fractie is verheugd dat het techniekeducatieprogramma 
met drie jaar wordt verlengd. Het belang van voldoende technisch 
geschoold personeel is in onze regio groot en deze vraag zal alleen 
maar toenemen. 

Wel zijn wij  geschrokken van de toename van het aantal 
schoolverlaters zonder startkwalificatie. Wij zien dit namelijk als een 
van de belangrijkste oorzaken van jeugdcriminaliteit en overlast.
De bijdrage van Helmond aan het Veiligheidshuis zal de komende  
vier jaren 100.000,- euro per jaar bedragen. Wij hopen echter dat 
we deze bijdrage vertaald zullen zien in de afname van huiselijk 
geweld en dat meer mensen in Helmond zich veiliger voelen in de 

eigen omgeving. De toename van de cijfers op dit gebied vinden 
wij namelijk nogal verontrustend. Net zozeer als de toename van 
winkeldiefstal en bedrijfsinbraken.

Wij zijn verheugd met de aanpak van uitkeringsfraude. Verder 
hopen wij dat het college het forse granieten bestand van 
bijstandsgerechtigden in Helmond aanpakt. Dit kan door het toe 
leiden naar betaalde arbeid maar wanneer dit niet mogelijk is door 
in te zetten op participatie in andere vorm.

Naast economie en veiligheid is de centrumontwikkeling ons derde 
speerpunt van beleid. Wij zien in de komst van Experience World  
een belangrijke aanzet tot het verwezenlijken van fase 1 van het 
centrumplan. 

Parallel hieraan zullen we moeten investeren in maatregelen 
waardoor de verblijfsduur van bezoekers wordt verlengd. De aanleg 
van WIFI en het nieuwe parkeerbeleid zijn  daartoe een  prima 
middel. Helmond moet met andere steden willen concurreren 
en haar onderscheidend vermogen etaleren. De aanleg van WIFI 
is in deze in de ogen van de VVD daarom een absolute must en 
wij vragen het College dan ook om dit voortvarend op te pakken. 
Daartoe dienen wij samen met de SDOH-HB-D66, het CDA en de 
PvdA een motie in.

Echter niet alleen het centrum maar ook de overige delen van 
de stad zoals de wijken dienen aantrekkelijk te blijven. Wij zijn 
verheugd dat dit college dan ook in de wijkwinkelcentra wil 
investeren. 

Ellen Niessen

Begroting 2013
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Jaarverslag Wijkvereniging Dierdonk 2011-2012
Inleiding
Het verenigingsjaar liep van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2012. 

Er werd weer veel georganiseerd en de vereniging 
staat er financieel goed voor. In dit jaar zijn er 
geen nieuwe activiteiten bijgekomen. Wel zijn 
de creativiteitsworkshops weer nieuw leven 
in geblazen. De voortuinwedstrijd is, na een 
jaartje pauze,ook weer opgepakt. Verder is de 
samenwerking met de Stichting Dierdonkdagen 
intensiever geworden. De spooktocht kon wegens 
gebrek aan deelname helaas niet doorgaan.

Bestuur 
Het bestuur,vrij klein van samenstelling, bestond uit Gerard 
Bosmans (wnd. voorzitter), Jan van Duren (secretaris), Jeroen 
Schoonen (penningmeester) en Heidi Swinkels (gewoon 
bestuurslid) en houdt zich vooral bezig met entameren, stimuleren 
en faciliteren van activiteiten. Dit alles is mogelijk dankzij de 
vele vrijwilligers en actieve coördinatoren die het dagelijkse 
regelwerk binnen de diverse clubs voor hun rekening nemen.

Ledenadministratie
In Dierdonk is een hoge graad van lidmaatschap van de 
wijkvereniging. Het jaar begonnen we met 395 leden. In het 
verenigingsjaar zijn er nieuwe leden genoteerd terwijl er ook 
leden hebben opgezegd, meestal door verhuizing. Per 1 juli 
2012 hadden we 409 leden. De contributie is al jaren € 13,50 
per gezin of € 6,75 voor een alleenwonende. Verder krijgen de 
plannen om nieuwe bewoners welkom te heten concreet vorm.

Feestavond vrijwilligers
Voor alle vrijwilligers die zich het afgelopen verenigingsjaar 
hebben ingezet voor de wijk is op zaterdag 26 november 
2011 een vrijwilligersavond georganiseerd op een feestadres 
in Waalre, kookstudio Lisette. De avond was weer een groot 
succes en werd door 80 vrijwilligers bezocht.Leuke activiteiten: 
koken,wijnproeven en zingen. 

Jaarvergadering 
De jaarvergadering voor de leden van wijkvereniging Dierdonk 
heeft plaatsgevonden op maandag 31 oktober 2011 om 20.30 
uur in Parkzicht. Het verslag van die vergadering is gepubliceerd 
in de Gazet van oktober 2012.

De Gazet
Het 13e jaar van de Gazet! En nog steeds maken de 
adverteerders het mogelijk dat we het blad kosteloos 
verspreiden onder alle Dierdonkers. Het is Frank Smits die de 
contacten met de adverteerders steeds weer tot stand brengt 
en deze op professionele wijze onderhoudt. Een dankbaar maar 
flink karwei. De layout wordt met grote zorg iedere uitgave 
verzorgd door Sylvia Neve en Jos van den Eijnden, Jeroen de 
Kort voor de fotopagina’s en Frank Smits voor de advertentie- en 
kinderpagina’s. Sinds Juli 2011 staat op de kinderpagina’s een 
prijspuzzel, waar maandelijks gemiddeld zo’n 30 reacties op 
komen. Bij meerdere goede oplossingen wordt per toerbeurt 
de loting verricht door een van de bestuursleden van de 
wijkvereniging. De prijspuzzel is een schot in de roos. 
De redactie verzorgt ook de samenstelling en keuze van de 
redactionele inhoud. Daar worden ze ook bijgestaan door Ray 
Nicholson, die iedere Gazet op maat gemaakte tekeningen 
verzorgt. Voor de interviews met de bedrijven hebben we 
versterking gekregen van Mirjam van der Pijl als waardige 
opvolgster van Irma van Nieuwenhuijsen. Verder is er een 
nieuwe column (Dierdonk 3D) in het leven geroepen, gemaakt 
door onze geheim Agent PD7. Hij bezoekt gedurende het jaar 
alle actieve groepen in Dierdonk, om nader kennis te maken, wij 
denken dat hij hier goed in slaagt.Sinds januari 2012 wordt de 
Gazet ook digitaal gepubliceerd op de site van Dierdonk, www.
dierdonk.eu .
Wij krijgen regelmatig mooie reacties dat ons blad er steeds 
professioneler uit gaat zien. Onze dank daarvoor. Als redactie zijn 
we ook trots op ‘onze Gazet’ en wij hopen dat dit ook anderen 
inspireert zich aan te melden bij de redactie als versterking. 
Zeker omdat onze hoofdredacteur Jeroen de Kort in september 
2012 is gestopt en er dringend behoefte is aan opvolging. Al met 
al weer genoeg uitdagingen om de Gazet ook volgend jaar weer 
tot een succes te brengen!
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Website
De website www.dierdonk.eu is van wijkvereniging en wijkraad 
gezamenlijk. Alle belangrijke berichten worden daarop geplaatst, 
er is info en nieuws van alle clubs opgenomen en er kan worden 
doorgelinkt naar een aantal andere verenigingen of clubs in 
Dierdonk. De website wordt inmiddels druk bezocht.

Jeugddisco
Ook dit jaar waren de discoavonden voor de Dierdonkse jeugd 
weer een enorm succes. 
De 1e avond werd traditioneel gehouden op de vrijdag in 
de grote tent tijdens de Dierdonkdagen. Daarna volgden 5 
vrijdagavonden in Parkzicht. Gemiddeld kwamen er ruim 100 
kinderen. De avonden werden opgeluisterd door de DJ’s van 
JM Light. De DJ’s zorgden voor een leuke sfeer. Ook populair 
op deze avonden zijn de danswedstrijdjes en de leuke prijsjes 
voor de winnaars. De avond op 11 november stond in het 
teken van “Halloween” en Parkzicht werd omgetoverd tot een 
heus griezeldecor, de kinderen konden zich onder het genot 
van een griezeldrankje laten schminken en de DJ’s zorgden 
natuurlijk voor echte griezelmuziek. De laatste discoavond voor 
de zomervakantie werd een beachparty georganiseerd en de 
kinderen konden verkleed in hoelahoep swingen op de grootste 
zomerhits. Tijdens elke discoavond waren er zo’n 8 vrijwilligers 
aanwezig die toezicht hielden op de dansende jeugd. In totaal 
bestaat het discoteam uit 18 vrijwilligers. Tijdens de laatste 
discoavond in juni heeft de vaste kern van het discoteam 
bestaande uit drie vrijwilligers na jaren lange trouwe dienst 
afscheid genomen en is het stokje overgedragen aan een nieuwe 
club vrijwilligers.

Classic Hits Night
Op 31 maart 2012 werd de tweede Dierdonkse Classic Hits Night 
georganiseerd. Er werden bekende hits uit de jaren 80 en 90 
gedraaid door DJ Lucky B. De Dierdonkers kregen een leuke 
avond aangeboden en de leden van de wijkvereniging drie gratis 
consumptiebonnen.. Er waren ongeveer 50 enthousiaste dertig 
plussers. Het was een groot succes en zal zeker weer een vervolg 
krijgen.

Moet Niks
Ook dit jaar is er weer een heel gevarieerd programma door 
MoetNiks georganiseerd.
Van oktober tot mei elke woensdagochtend koersbal in Parkzicht 
met een vaste groep spelers. In deze periode zijn er op de 
donderdagochtenden computerworkshops verzorgd door Carel 
van der Zanden. We zijn twee keer naar de film geweest in het 
Filmhuis en naar een jazzconcert in Eindhoven. Ook was het 
weer druk op de Kerstbijeenkomst terwijl de winterwandelingen 
konden rekenen op een vaste groep wandelaars. Het bezoek aan 
Holten’s Molen in Deurne trok veel belangstellenden.
In de zomerperiode is er weer volop Jeu de Boules gespeeld 
en het jaarlijkse toernooi op 11 juli was top. Er waren drie 
korte fietstochten, De dagfietstocht was super, een hele mooie 
omgeving, schitterend weer en een lekker buffet.

Computerclub
De computerclub (van Moet Niks)richt zich op de oudere 
wijkbewoners die zich willen bekwamen op de computer. In 
het jaar 2011/2012 hadden we de ene week het accent op 
de beginners (met Office en Word)en de andere week op de 
gevorderden (fotobewerkingsprogramma Corel Paintshop 
Ultimate). Aan beide groepen deden steeds tussen de 10 en 
15 deelnemers mee. Alle laptops zijn inmiddels gecontroleerd 
en alle updates zijn verwerkt. In oktober starten we weer 
met 2 groepen. De ene week geven we les in het gebruik van 
Powerpoint. De andere week verzorgen we een inloopochtend. 

Bustocht
De bustocht naar Mechelen op 8 mei was een succes. Mechelen 
is een prachtige stad, we hadden leuke gidsen, een fijne bus 
met een prima chauffeur en na afloop een goed verzorgd diner. 
Volgend jaar zoeken we weer een mooie bestemming.
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vervolg Jaarverslag
Knutselclub
Op 25 donderdagavonden wordt er in Parkzicht met groot 
plezier geknutseld door 15 kinderen. Er worden allerhande 
leuke werkjes gemaakt met kwaliteitsproducten. Ook wordt er 
veel gewerkt met spulletjes uit de natuur. Dit gebeurt met de 
hulp van een aantal hulpouders. Speciale dank gaat uit naar Kees 
Paaps op wiens hulp wij al vele jaren kunnen rekenen.

Toneelgroep Maskerade
O.v.v. gemeente Deurne werd Lang en Gelukkig, het stuk dat in 
het voorjaar 2011 maar liefst 7 keer met succes is opgevoerd, 
hernomen in oktober 2011 in cultuurcentrum Martien van 
Doorne. Ook deze voorstelling was een groot succes en bijna 
uitverkocht. 
O.l.v. Dirk van der Pol is Maskerade direct na die reprise gestart 
met de repetities voor een nieuwe productie, voor het eerst 
een kleine met slechts vier spelers: Jaloezieën van auteur Haye 
van der Heyden. In ‘Jaloezieën’ maakten we kennis met Ellen 
Oudshoorn, een rijke weduwe die haar dochter en schoonzoon 
een groot grachtenpand schenkt aan de Herengracht in 
Amsterdam. Haar dochter Rosa is ongelukkig getrouwd met 
Charel, een zwaar gefrustreerde en chronisch dronken schrijver. 
Het royale gebaar van moeder heeft een staartje, want voor 
zichzelf heeft ze ook een nogal dominante plaats bedacht in 
het grachtenhuis. De vraag is dan ook of het huwelijk van haar 
dochter hiertegen bestand is. 
De voorstellingen waren op 15,16 en 17 maart 2012 in een 
uitverkocht Annatheater. Het stuk werd bijzonder goed 
ontvangen door het publiek. De prachtige dialogen maakten 
Jaloezieën tot een doldwaze en een tikkeltje ondeugende 
relatiekomedie die Maskerade met veel vaart, spetterend spel 
en hilarische humor op de planken bracht.

Ondertussen bereidt Toneelgroep Maskerade zich voor op een 
tweede productie in 2012: in november speelt Maskerade maar 
liefst 8 voorstellingen in het Annatheater in Helmond van het 
vermaarde “One flew over the cuckoo’s nest”

Koor Didoko.
Het koor, dat alweer 7 jaar bestaat, begon het seizoen weer op 
23 augustus. De repetities vinden plaats in wijkcentrum Parkzicht 
op de dinsdagavonden van 20.00 tot 22.00 u. In december 
hadden we een druk programma: op 6 december hadden we 
een feestavond, op zaterdagavond 17 december traden we op in 
Verzorgingshuis de Eeuwsels, op dinsdagavond 20 december bij 
het Jan van Brabantcollege en woensdagavond 21 december bij 

de inloop van het kerstdiner van Bassischool Dierdonk. Tenslotte 
op vrijdagavond 23 december in de binnenstad van Helmond 
tijdens de koopavond.
In april vierden we het 35 jarig jubileum van onze dirigent Wil 
Bolenius.
Op dinsdag 26 juni was alweer onze laatste repetitie. Per 1 juli 
2011 bestond Didoko uit 28 leden en per juli 2012 is dit niet 
veranderd.

Country-line dance
“The Silver Valley Countryline Dancers” dansen voor het 
elfde jaar in Parkzicht. Harry en Annie Geurts hebben er nog 
steeds veel zin in om nieuwe line-dansen te leren aan de groep 
enthousiaste dansers, variërend van beginners tot gevorderden. 
Elke vrijdagavond wordt er gedanst, behalve als er kinderdisco 
is. Er worden meestal twee nieuwe countrydansen per maand 
geleerd, maar ook oudere dansen worden herhaald. Er worden 
zowel line-dansen geleerd, waarbij men in lijnen staat, als 
koppeldansen, die je met zijn tweeën danst. Kom gerust eens 
kijken (en/of meedoen). Het is op de vrijdagavond altijd erg 
gezellig. 

Voortuinenwedstrijd
We zijn blij dat,na een jaar pauze de draad weer is opgepakt. 
Ton Visschedijk heeft het wat anders aangepakt. Je hoeft je 
niet meer aan te melden maar in principe komt elke voortuin 
in aanmerking en doet automatisch mee. Er worden twee 
categorieën onderscheiden, voortuinen van tussenwoningen en 
voortuinen van vrijstaande- of hoekwoningen. In elke categorie 
worden zo’n 25 tuinen genomineerd en gefotografeerd door 
de jury en de bewoners kunnen tijdens de Dierdonkdagen 
stemmen op hun meest favoriete voortuin (inmiddels gebeurd). 
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Dartteam
Het dartteam Parkzicht ’07 bestaat uit 7 leden en heeft zich 
inmiddels stevig in de 2e divisie van de dartcompetitie van 
de Peelland Dartbond gevestigd. Het team speelt elk jaar 
26 dartwedstrijden. De 13 thuiswedstrijden vinden plaats 
in wijkcentrum Parkzicht op donderdagavond. De nieuwste 
aanwinst is Herman Meulendijks. Hij heeft het verlies van René 
Janssens kunnen opvangen zodat het dartteam uit Dierdonk 
degradatie heeft kunnen vermijden. 

Fotoclub Fotodier
Het seizoen 2011 - 2012 was een roerig seizoen. Een aantal 
leden en een aantal bestuursleden hebben ons verlaten 
wegens persoonlijke omstandigheden en andere drukke 
werkzaamheden. Gelukkig is het weer aangetrokken en mogen 
we steeds meer nieuwe leden verwelkomen. De leden beleven 
veel plezier en gezelligheid rondom fotografie. Het seizoen 
stond weer bol van de activiteiten zoals: een bezoek aan de 
fotostudio, dierentuin Overloon, natuurgebied de Hamert, 
workshop belichting, portretfotografie etc. De voorbereidingen 
voor de expositie in Parkzicht, met uiteraard weer prachtige 
afbeeldingen, zijn in volle gang. De expositie is tegelijk met 
KID(Kunst In Dierdonk). Fotografie is tenslotte ook een vorm van 
kunst. Tevens hopen we dat we hierdoor meer aanloop krijgen 
en dat de expositie een groter succes wordt dan vorig jaar. Het 
bestuur bestaat uit Louis vd Werff, Ad v Duren en Jeroen de Kort. 
Een enthousiaste groep mensen die de club hoog houdt en ook 
weer door het nieuwe seizoen zal loodsen.

Spooktocht
Een spooktocht in Dierdonk blijkt niet levensvatbaar. Na afloop 
van de eerste editie leek de spooktocht een traditie te kunnen 
worden. Het enige commentaar was dat het niet eng genoeg 
was. De tweede editie zou met meer spoken en met meer 
schrikeffecten plaatsvinden. Helaas liep het anders. De tweede 
editie van de Dierdonk spooktocht werd geannuleerd. Er waren 
veel te weinig aanmeldingen. 

Kunst in Dierdonk (KiD)
Kunst in Dierdonk op 9 oktober 2011 (9-10-11) was, ondanks 
het weer, fantastisch.
Het weer was minder dan vorig jaar maar al het andere was veel 
beter; de sfeer was opperbest en zoveel bezoekers hadden we 
niet verwacht. Kortom een meer dan geslaagde tweede editie 

van Kunst in Dierdonk.
Op 12 locaties stonden ruim 16 kunstenaars met hun werken 
variërend van moderne schilderijen tot zandsculpturen, van 
glaskunst tot prachtige beeldhouwwerken en natuurlijke 
mineralen. Het aantal bezoekers varieerde tussen de 50 en 150 
bezoekers. De reacties waren zeer positief. Complimenten voor 
de kunstenaars maar ook voor François Lier, degene die het 
allemaal organiseert, ook komend jaar weer. 

Schildersclub
Dit verenigingsjaar hebben wij deze club een flinke push 
gegeven door de drempel flink te verlagen. De schildersclub 
nieuwe stijl is dan ook gratis toegankelijk gemaakt voor de leden 
van de wijkvereniging. Onder leiding van Edy van Elshout wordt 
er elke donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur geschilderd. 
Maakt niet uit op welk niveau je schildert, iedereen wordt 
vooruit geholpen. Bij Kunst in Dierdonk hebben de schilders 
hun resultaten getoond in Parkzicht.

Hardloopgroep
Het tweede jaar van de hardloopgroep is stabiel verlopen. Elke 
zondag om 9.30 uur verzamelen 4 tot 8 personen zich om 5 
kilometer hard te lopen. Een gezellige en sportieve activiteit. 
Jammer genoeg wordt de groep niet groter. De oorzaak is 
wellicht de beperkte reclame die gemaakt wordt.
Creativiteitsworkshops
We vinden het fijn dat de crea-avonden na een paar jaar afwezig 
te zijn geweest weer terug zijn. Pascalle van Bakel heeft hier op 
verzoek van het bestuur de schouders onder gezet. Voor slechts 
€ 7,50 kunnen de leden deelnemen. Er zijn het afgelopen jaar 
een vijftal workshops geweest en die zijn zonder uitzondering 
allemaal druk bezocht. De onderwerpen: kerstdecoratie, 
cancan-sjaal, zpagetti-haken, glaskettingen en een decopatch 
vogelhuisje. De onderwerpen voor het nieuwe jaar worden 
alweer voorbereid. 

Dansvereniging Happy Face
In april 2011 is dansvereniging Happy Face van start gegaan.
In de loop van dat jaar hebben zij bij het bestuur van de 
wijkvereniging aangeklopt om zich daarbij aan te melden. Het 
bestuur hoefde daar niet lang over te vergaderen, we waren er 
erg positief over om zo’n enthousiaste club jonge mensen te 
verwelkomen. Ze dansen een mix van freestyle en streetdance. 
Afgelopen verenigingsjaar is de groep zodanig gegroeid (tot ca. 
50 kinderen) dat er wekelijks op 3 momenten werd gedanst 
in Parkzicht. De leiding was in handen van Ingrid de Bont 
en Ilse Huijnen. In april werd het 1-jarig bestaan gevierd en 
werden mooi dansen getoond. Ook tijdens de Classic Hits Night 
werd opgetreden. Kortom, Happy Face is een laagdrempelige 
dansvereniging die in een behoefte in Dierdonk voorziet. 

1 oktober 2012
Secretaris wijkvereniging Dierdonk,
Jan van Duren
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Een uitstapje naar Rome

Mijn vrouw en ik hadden onszelf getrakteerd op een uitstapje 
naar Rome in de herfstvakantie. Drie volle dagen genieten 
van een prachtstad. Van tevoren had mijn vrouw zorgvuldig 
een programma uitgestippeld. Dankzij mijn kennis van 
kunstgeschiedenis en de gedegen voorbereiding van mijn 
vrouw beloofde het een mooi tripje te worden. Ik wilde graag 
foto’s maken in de stad die net wat meer hadden dan de 
standaardkiekjes die je ziet op internet. Het meenemen van 
een volledige camera-uitrusting is dan natuurlijk een ramp. Je 
wil niet de hele dag al die kilo’s meezeulen. 

Het batterijpack ging van de spiegelreflex af. Er gingen maar 
twee lenzen mee. De eerste was een allround lens van matig 
groothoek tot tele en niet de zwaardere en betere standaard 
zoomlens. De tweede was een ultra groothoek tot matig 
groothoek voor binnenin gebouwen en buiten in  de smalle 
steegjes.
Genoeg geheugenkaarten ( in totaal 16 Gb ) en twee volle accu’s 

maakten het plaatje compleet. De losse lens zat in een leren 
zakje in mijn rugzak.
Meteen ‘s avonds bij aankomst was het al raak en kon ik met 

mijn camera een mooie kiek maken. Het is dan niet moeilijk de 
mooie dingen te vinden, want daar staat licht op. De volgende 
ochtend waren we al vroeg op het plein van het Vaticaan, waar 
een mooie buienlucht voor een prachtige plaat zorgde.
De St. Pieter is van binnen en buiten en bovenop prachtig om te 

zien. Vooral de koepel is magnifiek. In de avond zijn we te voet 
door de binnenstad gaan lopen richting hotel. Na het schuilen 
voor een regenbui kwamen we bij het pantheon: waauw! Het 
had net geregend en in het pantheon was de vloer nat in het 
midden, die was door het grote gat naar binnen gekomen. Gelijk 
een verticaal panorama gemaakt van deze scene. Even later bij 
de Trevifontein was er een bruidspaar wat op de foto moest bij 
de fontein. Die avond hebben we nog heerlijk gegeten en zijn 
naar bed gegaan. De volgende dag stonden het Collosseum, 
Palentijn, Forum Romanum en veel kerken op het programma. 
Veel lopen en goed kijken. De foto’s spreken voor zich, het was 
weer een feest met een lekker etentje als afsluiting. De derde 
dag was een grote wandeling door het centrum langs diverse 
beroemde fonteinen, kerken en bouwwerken. Ook hier weer 
een aantal wat aparte foto’s gemaakt. 

Het Fiatje 500 in de steeg was wel een treffer, omdat het ook 
niet al te druk was die dag. Het grootste plezier heb ik gehad 
van mijn groothoekzoomlens.

Louis van de Werff

Wil je meer weten over onze club kijk 
dan op onze website www.fotodier.nl of 
mail naar voorzitter.fotodier@gmail.com
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Fotodier zoekt nog nieuwe leden!
Mocht je nu denken; “fotografie is wel iets voor mij” of “het lijkt 
me leuk om met andere foto enthousiastelingen leuke dingen 
te ondernemen”, neem dan contact op met Fotodier. Je zal er 
geen spijt van krijgen. 
Meld je aan op: voorzitter.fotodier@gmail.com

           



*exclusief materialen

            Dé loodgieter van Dierdonk

Onderhoudscontract op uw CV ketel:
Inclusief éénmaal per jaar compleet 
onderhoud, schoonmaken, bijvullen etc.

 1e storing u betaalt € 35,00 
incl. voorrijdkosten en uurloon.

 2e storing u betaalt NIETS 
wij verhelpen deze storing kostenloos

interesse? Bel ons... 
06 - 52 42 15 03

Pater van Vlerkenstraat 4
5706 TT  Helmond

Telefoon 0492 - 55 08 65
info@coolenloodgieter.nl

www.coolenloodgieter.nl

45,-

               

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek

mode

op z’n

best

Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

       

Wakker.

2 zwarte pieten zitten 
in de bioscoop ,zegt 
de een tegen de ander:

"He, moet je kijken, 
die vent zit te slapen."

Zegt de andere piet,

"Moet je me daarvoor 
wakker maken?"

 2 de  1 pdf   1   2 1 2012   12: 0 1

Leeuwenborchweide 5
5709 SB  Helmond
GSM 06-28235720

Alleen voor vakwerk

M

   o r d       10 0    

www.robjacobstuinaanleg.nl Tel.+31 (0)6 215 62 647 

            



MoetNiks mededelingen.

Knutselclub.

Crea-avonden

Computerworkshop Powerpoint 2010
Donderdag  13  december  in  Parkzicht 
van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Inloopochtend Computercafé
Donderdag  6 en 20 december in Parkzicht 
van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Koersbal
Woensdag 5 en 12 december is er koersbal 
in Parkzicht. We beginnen om 10:00 uur.

Kerstbijeenkomst
Op woensdag 19 december is er in 
Parkzicht van 10:00 uur tot ongeveer 
13:00 uur een gezellige kerstbijeenkomst. 
Zoals ieder jaar beginnen we met koffie en 
gebak. Daarna spelen  we diverse spellen. 
Tussendoor kunnen we de Dierdonk 
puzzel oplossen. Na de trekking van de 
gratis  loterij  sluiten we af met een hapje 
en een drankje. De kosten bedragen voor 
leden van de wijkvereniging  € 4,00, niet 
leden betalen € 6,00.
Graag opgeven en betalen vóór 13 
december bij Jeanne tel. 512516.

Mededelingen vanuit de knutselclub.
Wij zijn dit verenigingsjaar gestart 
met een leuke groep van elf kinderen. 
Iedere donderdagavond maken ze 
weer iets moois van allerlei materialen. 
Zoals bijvoorbeeld met Halloween een 
pompoen heks. Heb je ook zijn om mee te 
doen, loop dan eens binnen. Wij starten 
om half zeven tot acht uur.

Heidi Swinkels

De donkere dagen zijn al volop aanwezig. 
Heerlijk om een avondje weg te zijn.

Helaas zit de kerstworkshop al helemaal 
vol en hebben we hiervoor een wachtlijst. 
Mocht u zich hebben ingeschreven en 
niet kunnen… meldt u zich dan a.u.b. even 
af zodat wij iemand anders blij kunnen 
maken.

De viltworkshop is helaas uitgevallen 
wegens ziekte maar deze komt terug in 
maart, dus houdt u de Gazet goed in de 
gaten.

Do.13 dec.: Kerstbloemschikken VOL
We hebben Ellen Deelen weer bereid 
gevonden om een bloemschik avond 
voor ons te verzorgen. Ellen is een 
professioneel bloembindster met een 
hele berg ervaring. Vorig jaar heeft zij 
ons verrast met een prachtig tafelstuk 
waarvan u de foto nu in deze Gazet ziet 
staan. Wat het deze keer gaat worden 
is nu nog te vroeg om aan te geven. De 
kerstvoorbereidingen zijn in volle gang. 
Wilt u zich toch alvast inschrijven, dan 
kan dat. 
Kijkt u anders eens alvast op de site van 
Ellen: www.bloemcrea.nl 

Kosten voor deze avond bedragen slechts 
€ 7,50 incl. alle materialen, koffie/thee.

LET OP: DEZE AVOND START OM 20.00 UUR !
(ivm bezetting parkzicht) Neemt u een 
mesje mee en een kniptangetje?

Dinsdag 15 januari: Ketting rijgen
Vanavond gaan we op een speciale manier 
rijgen. We werken met allemaal dezelfde 
maat kralen maar in verschillende 
kleursamenstellingen. Door de kralen 
eens een keertje op een andere manier 
te rijgen krijgt u een fraai resultaat. U mag 
aangeven bij aanmelding in welke kleur 
u graag de ketting zou willen maken. Wij 
zorgen er dan voor dat u een mix krijgt in 
de gewenste kleur.
Kosten voor deze avond bedragen slechts 
€ 7,50 incl. alle materialen, koffie/thee.

• Maximum aantal deelnemers 20. U 
dient lid te zijn van de wijkvereniging 
om deel te kunnen nemen.

• Indien er te veel aanmeldingen zijn 
wordt u telefonisch of per mail tijdig 
op de hoogte gebracht dat u niet kunt 
deelnemen. Hoort U niets, dan zien wij 
U graag op de thema-avond.

• Deelname kosten te  voldoen op de 
avond van de activiteit.

• Aanvang 19.30 uur in Parkzicht, tenzij 
anders vermeld. 

• Afmelden bij Pascalle van Bakel tel.
nr. 06-12476635 uiterlijk 2 dagen van 
tevoren anders zijn de deelname-
kosten verschuldigd. 

• Voor vragen over de geplande activi-
teiten kunt u contact opnemen met 
Pascalle van Bakel.  

U kunt zich aanmelden via de mail. 
Aanmeldingen zullen in volgorde van 
binnenkomst behandeld worden.

Mail naar: creadierdonk@gmail.com

Wat willen wij graag van u weten:
Naam, adres, telefoonnummer + de 
workshop(s) waaraan u wilt deelnemen.

Bestuur Wijkvereniging Dierdonk

Verenigingsnieuws 15

            



         
 

 

 

 

  

 

 

 
 

Vanaf nu alles onder een dak bij:    

 
 
 

Nagelstudio, kapsalon, pedicure, schoonheidssalon & visagie. 
Geopend van Maandag t/m Zaterdag. 

                                              
Tevens gezocht : 

Kapster ZZP ‘er 

 

Braaksestraat 3 * 5709 JS * Helmond * Tel. 0492 - 545.024 
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Hoe overleef ik mijn puber? 
Op dinsdagavond 23 oktober heeft 
een drukbezochte discussieavond over 
pubers in Dierdonk plaatsgevonden. De 
aanleiding? De vraag uit de wijk over hoe 
gaan we om met onze 400 pubers. En 
wanneer is nu sprake van rondhangen 
en wanneer van overlast?

De uitnodiging voor de discussieavond 
met als titel “Help, mijn kind is puber!” 
was duidelijk: alle inwoners van Dierdonk 
met vragen over pubers waren welkom. 
Partijen als de wijkraad, GGD, jeugdwerk, 
politie en gemeente waren aanwezig om 
die te beantwoorden. Het doel? Een open 
gesprek over pubers in deze tijd om elkaar 
tips en handvatten te geven. 

Geanimeerde discussie
Er ontstond een geanimeerde discussie. 
Thema’s als hoe werkt het puberbrein, 
wat houdt de aanpak van de professionals 
in en wat kun je als ouder zelf doen 
passeerden de revue. De aanwezigen 
keken daarbij niet alleen naar de 
professionals maar ook nadrukkelijk 
naar zichzelf. “We hadden plek voor een 
speelveld en we hadden geld. Het enige 
wat ontbrak waren handtekeningen uit de 
buurt om de aanvraag te ondersteunen. 
Niemand wilde deze handtekeningen 
ophalen”, aldus de voorzitter van de 
Wijkraad. Tijdens de avond waren er 
spontaan een aantal mensen die zich wel 
willen gaan inzetten voor buurtpreventie. 
Vrijwilligers zijn van harte welkom!

Jeugd in actie
De jongerenwerkers die actief zijn in 
de wijk hadden voor de bijeenkomst al 
contact met de jongeren gelegd. Tijdens 
een bijeenkomst waar 23 van de 38 
jongeren aanwezig waren, beloofden 
de jongeren het rustiger aan te doen. 
En om hun rommel voortaan op te 
ruimen. Samen met de omwonenden 
van de promenade willen ze ook een 
schoonmaakdag organiseren. 
De verantwoordelijkheid voor de op
voeding ligt bij de ouders. Pubers kunnen 
elkaar ontmoeten bij vrienden thuis, op 
de sportclub. Ook het Tienerhuis (in de 
wijk Brouwhuis, 15 minuten fietsen) 
heeft activiteiten. De gemeente is geen 
oppascentrale! Het argument “er is niets 
te doen voor jongeren” is geen vrijbrief 
om overlast te veroorzaken. We hebben 
u als ouder en als wijkbewoner nodig om 

samen ervoor te zorgen dat jongeren 
weten waar grenzen liggen. Pubers willen 
graag over grenzen heen gaan, daarom 
blijft het juist zo belangrijk dat u als 
ouders die grenzen blijft trekken! Wat doe 
je als je dochter van 14 wordt uitgenodigd 
op een feestje waar de alcohol rijkelijk 
vloeit? Spreek je andere ouders hierop 
aan? Wat voor voorbeeld geeft u zelf?
Melden van overlast blijft belangrijk. 
Maar ook u kunt jongeren aanspreken op 
hun gedrag. Fiets als ouder eens door te 
wijk om te zien waar uw puber “hangt”. 
Alleen dat idee al werkt voor jongeren 
corrigerend. 

Spruitjeslucht?
Zijn we niet te betuttelend? “Wij” waren 
vroeger toch ook niet altijd braaf? 
In Helmond kennen we onze hanggroepen. 
We weten dat groepsdruk negatief kan 
uitwerken. We willen vanuit de politie, 
vanuit de Stadswachten en vanuit het 
Jongerenwerk ouders sterker in hun rol 
zetten omdat het helpt! Omdat we niet 
willen dat jongeren met zoveel mooie 
kansen afglijden. We hebben geleerd 
dat vroeg grenzen stellen, ouders wakker 
schudden (dat jointje is niet zo onschuldig 
omdat om dat jointje heen zich vanalles 
afspeelt..) werkt. Daarom spreken we 
jongeren aan en noteren (waar nodig) 
hun naam. Juist vanuit betrokkenheid.
Laten we er samen de schouders onder 
zetten!

Tips en trucs
Tijdens de bijeenkomst zijn veel tips en 
trucs over de tafel gegaan. Een greep 
daaruit:

• Blijf in gesprek met uw puber. Ook 
al denk u dat hij/zij niet luistert, 
dat is wel zo. En vooral ook over 
onderwerpen die u zelf misschien 
lastig vindt (drugs, alcohol, financiële 
opvoeding, seksualiteit). Er zijn 
apps te downloaden over deze 
onderwerpen; Makkelijk Zat van 
Novadic Kentron, Oorveilig, Kijk ook 
eens bij de informatieve site www.
nibud.nl (alles over kleedgeld etc.) of 
op de site www.sense.info (alles over 
seksualiteit) of www.99gram.nl (eten, 
gewicht, uiterlijk)

• Geef grenzen aan (ook al weet u dat 
die overschreden worden)

• Wees consequent 

• “Huil niet met uw kinderen mee” (u 
bent ouder en niet de beste vriend(in) 
van uw kind)

• Fiets eens door de wijk om te kijken 
waar uw puber is

• “Game” eens een game mee met 
u puber op de playstation of op 
de wii. Ze vinden aandacht van u 
in onderwerpen die zij belangrijk 
vinden fijn. 

• Volgt u uw puber op twitter of 
facebook? Waarom wel/niet?

• Pubers zijn gemotiveerd wanneer ze 
een positieve beloning ervaren.

• Over de grens gaan heeft con se
quenties. Tegenwoordig is ‘inleveren 
van de mobiel (soms meerdere…) 
voor een bepaalde tijd’ de meest 
erge “straf” voor pubers

• Vergeet niet te genieten van deze 
uitdagende en enerverende periode! 
Er gaan ook gelukkig een heleboel 
dingen goed!

Het was inspirerend om met elkaar in 
gesprek te gaan. Mogelijk treffen we 
elkaar nog eens op een kroegentocht
voorlichtingsavond “uit met ouders”.
Volgens de Vlaamse dichter van Acker is 
de Jeugd de wervelwind van het leven. 
Ik hoop dat snel bij u de storm mag gaan 
liggen……

Wordt vervolgd,
Hartelijke groet, 
Margreet de LeeuwJongejans

Wethouder Zorg, Welzijn, Jeugd en 
Onderwijs

Email: 
m.de.leeuwjongejans@helmond.nl
Twitter: margreetdeleeuw
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Uitnodiging voor wijktafel Dierdonk

                                   
 
 
Helmond, 10 november 2012. 
 
Betreft: Uitnodiging voor wijktafel Dierdonk 
 
  
Beste wijkbewoners, vrijwilligers- en professionele organisaties in Dierdonk, 
 
In Dierdonk is de laatste jaren veel gebeurd en staat de komende jaren nog veel te gebeuren. Dierdonk is een mooie en 
ruime wijk met veel groen. Zo’n prachtige wijk krijg je niet vanzelf. Daaraan moet ook worden gewerkt en vooral 
samengewerkt door bewoners en professionals. De concrete plannen die er voor Dierdonk zijn, willen de Gemeente 
Helmond, maatschappelijke partners en de wijkraad Dierdonk aan u presenteren tijdens de wijktafel.  Deze brief is 
daarvoor de uitnodiging. 
 
Op woensdag 12 december vindt in SCCD Parkzicht de wijktafel Dierdonk plaats. Van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur zal 
het Wijkactieplan 2013-2014 door betrokken partijen aan u worden gepresenteerd. U bent daarbij van harte welkom. U 
kunt in de nabije omgeving parkeren. 
 
Voorafgaand aan de presentatie heeft het college van burgemeester en wethouders een overleg met de wijkraad en 
haar kernpartners. Tijdens dat overleg zal naast het Wijkactieplan 2013-2014 ook gesproken worden over toekomstige 
ontwikkelingen in Dierdonk. 
 
De agenda ziet er als volgt uit: 
 
19.30 – 19.35 Opening en welkom door weth. J. van den Heuvel  
 
19.35 – 19,50 Terugkoppeling uit het vooroverleg  
  Door weth. J. van den Heuvel (namens het college) 
  Door W. Schuurman (namens de Wijkraad Dierdonk) 
 
19.50 - 20.30 Presentatie + ondertekening  Wijkactieplan Dierdonk 2013-2014  
  Door W. Schuurman, voorzitter wijkraad Dierdonk 
  In het wijkactieplan zijn 9 trekkers van zo’n 20 actiepunten. 
  Deze actiepunten zullen worden toegelicht door betreffende trekkers. 

Uiteraard kunnen aanwezigen vragen stellen. 
 
20.30 – 20.35 Sluiting door weth. J. van den Heuvel 
 
20.35 – 21.00 Informele nazit 
  Onder genot van een drankje heeft u gelegenheid om persoonlijk 

van gedachten te wisselen met trekkers en partners van actiepunten uit het  
Wijkactieplan dierdonk 2013-2014. 

 
Met vriendelijke groeten, 
Mede namens wethouder Jan van den Heuvel, 
 
 
Walter Schuurman 
Voorzitter wijkraad Dierdonk. 
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Was u ook op de info-avond  
“Hoe over leef ik mijn puber” ?
Op 23 oktober heeft de gemeente in 
samenwerking met de Wijkraad een 
informatieavond georganiseerd omtrent 
de “pubers”in onze wijk. Zowel de 
gemeente met de aan hen gekoppelde 
organisaties en de wijkraad heeft de wijk 
geïnformeerd over de overlast die we 
op sommige plaatsen in de wijk konden 
waarnemen. Wij als wijkraad hebben de 
avond als erg positief ervaren met een 
redelijke opkomst.

Ook diverse organisaties zoals BJB Brabant, 
de LEV groep en Novadic-Kentron hebben 
een presentatie gehouden. 

Hier blijft het niet bij !!

De diverse organisaties zullen  regelmatig 
via de Gazet u blijven informeren over 
de jeugd in onze wijk. Dat zullen wij 
als wijkraad ook doen, we zijn zelfs 
aan het nadenken over een soort van 
jongerenraad. Dit wordt dus nog zeker 
vervolgd, indien u meer wil werken aan 
jeugd in onze wijk bent u uiteraard van 
harte welkom. U kunt contact met ons 
zoeken via onderstaande mailadres !!

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u 
ons bereiken via www.dierdonk.eu of 
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu.

Tot ziens binnen onze wijk

Wijkraad Dierdonk

Kerstconcert in Parkzicht 

Dinsdag 18 december 19.30 uur 

Parkzicht
Dierdonkpark 6, 5709 PZ Helmond

Toegang gratis

Dierdonkkoor Didoko

Met gastoptreden van:
Ria van de Reyt -  klarinet

Pilar Bosch  -  cello

           



T | 0492 - 506 045
E | info@aankoopadviseurs.nl
I | www.aankoopadviseurs.nl

Actie: een gratis* iPad

Koop nu een huis en
Verdien veel geld 
Laat u begeleiden door Aankoopadviseurs.nl 
Zeker in deze tijd!
* vraag naar de actievoorwaarden
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EEn vErtrouwd adrEs 

voor hEt plaatsEn

of lEvErEn van

complEtE badkamErs 

En

tEgElvloErEn

kunst leven ARTE VIDA art life
KUNST KIJKEN

kunst leven ARTE VIDA art life ARTE V DA

KUNST KIJKEN

Vaste collec ie
. schilderijen (olie op linnen) en 
  naaktstudies (houtskool op papier) 
  van de bekende Nuenense kunstenaar
  HUGO BROUWER 1913-1986

Zondagen van 13.00-18.00 uur en op afspraak

Horstlandenpark 8 
5709 MB  Helmond
t.: +31634874578
e.: j.luijteng@gmail.com

. AFRIKAANSE (decoratieve) kunst

Gastkunstenaar beeldhouwer
van 2-12 2012 tot 13-1-2013
. Petry Claassen uit Dierdonk

www.petryclaassen nl

. contemporary art ‘ONTMOET AFRIKA’

           

            



Sinterklaas en Zwarte Piet op de Stoomboot

Toen Sint Nicolaas een paar weken 
geleden in Roermond aan land 
kwam, wist hij nog niet, wat voor 

avonturen hem nog te wachten stonden!

Wekenlang sjouwden alle Pieten door 
Nederland om overal kleine cadeautjes 
in de schoenen te stoppen. Andere Pieten 
waren de hele dag druk in de weer om al 
die pakjes voor 5 december in te pakken 
en de namen van de kinderen er op te 
schrijven. Ze hadden het zo druk en er 
waren zo veel pakjes weg te brengen, dat 
sommige kinderen al een week eerder de 
mand of de zak met pakjes kregen.

Maar nu was alles klaar! Het was 6 
december, de dag na het grote feest. Alle 
pakjes waren bij de kinderen gebracht 
en nu kon de Sint met zijn Pieten weer 
terug naar het warme Spanje, weg van 
de Hollandse kou!

De stoomboot lag alweer klaar in de 
haven van Roermond en de Sint was 
al aan boord. Hij zat in zijn werkkamer 
op het schip en toen hij een Piet langs 
hoorde lopen riep hij: “Hallo Piet, kom 
eens binnen!”

Piet stapte de kamer van Sint Nicolaas in. 
Die vroeg aan hem: “Heb jij de HoofdPiet 
de laatste tijd nog gezien?” “Nee,” 
antwoordde de Piet, “die is nog even de 
stad ingelopen om nog een paar dingen 
te kopen voor de terugreis, maar hij is nog 
steeds niet terug!”

Dat vond de Sint maar raar. De HoofdPiet 
wist toch, dat ze vandaag weg zouden 
varen. Wat kon er toch zijn gebeurd?

In een donkere kelder in een klein 
zijstraatje in Roermond zat een vreemd 
stel bij elkaar. Drie mannen waren het. 
Twee mannen waren echte boeven. Snuf 
en Snuitje heetten ze. De derde had een 
prachtig pak aan. Het was de HoofdPiet! 
Hoe was die daar nou terechtgekomen? 
Piet was net uit een winkel gekomen, 
waar hij nog wat lekkere Nederlandse 
kaas had gekocht, toen er opeens twee 
kerels op hem af waren gekomen. Die 
hadden een zak over zijn hoofd gegooid  
en hem dat zijstraatje in gesleurd. Snuf 
zei net tegen Piet: “Zo, en nu vertel jij ons 
maar eens heel vlug, waar aan boord de 
overgebleven pakjes zijn neergelegd!”. 
Piet zei, dat hij dat wel wist, maar dat hij 
het aan dat stelletje boeven nooit zou 
vertellen. Dat was wel dapper van die 
Piet, maar Snuf en Snuitje waren niet van 
plan hem dan maar te laten lopen. “Nou, 
goed”, zei Snuitje, “dan stoppen we jou in 
een donker hok en dan zie je Sinterklaas 
nooit meer!”

Ondertussen was de Sint toch wel erg 
ongerust geworden. Hij stuurde de 
boodschappenpiet naar de politie toe 
om te vragen of zij mee wilden helpen de 
HoofdPiet te zoeken. “Wat moest die Piet 
allemaal kopen?”, vroegen de agenten. 
Dat wist de boodschappenpiet wel, want 
hij had zelf een lijstje gemaakt. “Kaas, 
pindakaas, chocolade hagel, rookworst en 
boerenkool”, zei de boodschappenpiet. 
Hij vertelde er meteen bij, dat Piet bijna 
alles haalde bij Albert Heijn, maar dat de 
kaas uit een klein kaaswinkeltje moest 
komen. 

De agenten gingen op pad. Eerst gingen 
ze naar Albert Heijn. Daar wist een meisje 
aan de kassa nog wel, dat de Hoofdpiet 

daar was geweest, maar wat hij daarna 
gedaan had, dat wist ze niet. Toen liepen 
ze naar de kaasboer. Buiten, voor de 
deur van de kaaswinkel stonden een 
paar mensen met elkaar te praten. Een 
agent vroeg: “Hebben jullie misschien 
een zwarte Piet gezien?” Nee, niet een 
zwarte Piet, maar wel wat anders. “Wat 
dan?”, vroeg de agent weer. “Nou, we 
zagen zoiets geks! Hier vlak bij werd een 
man in een vreemde blauw-rode korte 
broek naar binnen gesleurd! Hij had een 
zak over zijn hoofd!”

“Weten jullie welk huis hij binnen ging?”, 
vroegen de twee agenten tegelijk. “Ja, 
hoor, het was dat huis daar met de 
smerige vlekken op de deur!”

De agenten stapten op het huis af. “Doe 
open!”, schreeuwde de kleinste. De 
grootste agent schopte met zijn schoenen 
tegen de deur aan. De gammele deur 
sloeg open en de agenten liepen het huis 
in. Opeens hoorden ze iemand roepen: 
“Ik vertel toch niet waar die pakjes 
zijn!” Toen wisten de agenten genoeg. 
Ze schopten nog een deur open en daar 
waren Snuf en Snuitje en Zwarte Piet. 
Piet was al vastgebonden, die werd gauw 
losgemaakt. De twee boeven kregen 
handboeien om en werden naar de 
gevangenis gebracht. 

Toen Piet naar zijn boodschappen keek, 
zag hij, dat de twee schurken de halve 
kaas hadden opgegeten. Hij ging weer 
naar de kaasboer toe, die zo blij was, 
dat alles goed was afgelopen, dat Piet 
helemaal voor niks een nieuwe kaas 
mee kreeg. Met alle boodschappen (de 
boodschappenpiet hielp dragen) kwamen 
ze weer bij de Sint op de Stoomboot. Een 
half uur later werd het anker gelicht en 
voer de boot de haven uit. Op weg naar 
het paleis van de Sint in Spanje!
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Wat eten we vanavond?

Voor een lekker stukje vlees, ambachtelijke 
vleeswaren, kant en klare gerechten en  
heerlijke salades zijn wij uw kennis in smaak!
 
Kijk in de winkel voor de aanbiedingen 
van de week!

Kijk ook eens op onze website: 
www.romonesco.com 

 Dorpsstraat 47 | 5708 GC Stiphout | [0492] 565 043
Nieuwveld 29-31 | 5702 HW Helmond | [0492] 565 030
Mierloseweg 19 | 5707 AB  Helmond | [0492] 548 904

GRATIS
parkeren

            

Kerkstraat 52      5701 PM      Helmond

25% Korting
op Edme

Korting geldt voor de geselecteerde Edme plain
onderdelen zolang de voorraad strekt.

BINNENSCHILDERWERK

BUITENSCHILDERWERKEN

BINNEN & BUITENSCHILDERWERKEN

BEGLAZINGEN

GLASVEZEL & VINYLBEHANGEN

PLAFONDLIJDTWERK

KLEURENADVIES

*****************************************

TIJDENS DE WINTERMAANDEN

HOGE KORTINGEN !!!!!!!!!!!!!

BEL VRIJBLIJVEND 0629395102

WWW.FRANSDIRKSSCHILDERWERKEN.NL

INFO@FRANSDIRKSSCHILDERWERKEN.NL

PAG 2  rans irk df   1      
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Kunst in Diedonk, Niek de Jongh blikt terug

Hallo Kunstvrienden
Met deze Gazet kijken we terug op Kunst 
In Dierdonk dat voor de derde keer 
wéér een daverend succes mag worden 
genoemd. We hebben samen, met alle 
deelnemende kunstenaars, weer véél 
bezoekers op de been gebracht, veel 
wijkgenoten, maar ook veel mensen van 
buitenaf die, dit steeds groter wordende 
evenement, met een bezoek hebben 
vereerd. Wéér een evenement waar 
Dierdonk met recht trots op kan zijn. 

Op deze prachtige zondagmiddag hebben 
de meeste exposanten gemiddeld zo’n 
honderddertig enthousiaste bezoekers 
in hun tuinen mogen begroeten en deze 
bezoekers onder het genot van een 
drankje langs de geëxposeerde werken 
geleid. We kijken allemaal terug op een 
geslaagde, zonnige KID dag, waarbij de 
gezelligheid de boventoon voerde.

Ik was heel vereerd met het bezoek van 
een aantal “oud”collega- fotografen die 
héél enthousiast waren over de manier 
waarop mijn foto’s bewerkt waren, mij 
tekst en uitleg vroegen en mij vervolgens 
vertelden mij hoe er in hun tijd aan toe 
ging en welke problemen zij moesten 
overwinnen om een perfecte zwart-wit 
foto te kunnen maken. Zélf heb ik ook nog 
zo’n twintig jaar met een Doka gewerkt 
en kon me hun problemen destijds 
goed voorstellen. Tegenwoordig zijn de 
methoden drastisch veranderd; zo wordt 

er niet meer in de Doka (Donkere kamer) 
met een vergroter gewerkt en hoeven 
chemicaliën niet meer op een constante 
temperatuur gehouden te worden. Ook 
is het werken in volslagen donker om 
het maagdelijke papier niet aan vals licht 
bloot te stellen niet meer aan de orde; 
maar in plaats daarvan zijn wij fotografen 
met geavanceerde fotocameras, en 
met bepaalde programma’s op onze 
computers bezig dit prachtige vak een 
nieuwe dimensie te geven. Echter is één 
ding is nog steeds hetzelfde: Het gaat  
uiteindelijk toch om het resultaat!

Mijn streven is om foto’s te maken die 
gevoel en warmte uitstralen en dit gevoel 
over te brengen op de aanschouwer. Deze 
foto’s moeten méér zijn dan alleen een 
registratie van iets dat op een bepaalde 
tijd ergens plaatsvond. Ik werk niet 
met thema’s, maar verzamel indrukken 
die mij beroeren; Ongeacht, van het 
fotograferen van pluisbloemen, Lelietjes 
van Dalen in mijn tuin tot landschappen, 
natuurverschijnselen en mensen uit 
andere culturen.  Ik probeer mijn foto’s 
op een andere manier te laten zien en 
me daardoor te onderscheiden van de 
grote massa.

Ik wens u veel leesplezier met deze Gazet 
en hoop ik dat u volgend jaar op 6 oktober 
wéér mijn gast zult zijn op de dan alweer 
vierde Kunst In Dierdonk, waarbij ik mijn 
best doe u weer te verrassen met nieuwe 
foto’s.

Groetjes, Niek de Jongh

Mocht U méér willen zien van mijn 
fotowerk, kunt u eenvoudig een bezoek 
brengen aan mijn website: 
www.foto-u-niek.nl

              



Nieuwe Prinsen en Prinses in Dierdonk

Op zaterdag 3 november 2012 is Prins Gerard d’n Twidde in 
Residentie Parkzicht, als Prins van de Rampetampers in de wijk 
Dierdonk voorgesteld. In het bijzijn van zijn echtgenote, kinderen, 
familie, bekenden en diverse bevriende carnavalsverenigingen 
kwam hij om 11 minuten over half elf uit de reclamezuil 
tevoorschijn. Hij volgt daarmee Prins Peter d’n Urste op.

Gerard d’n Twidde is in het dagelijks leven beter bekend als 
Gerard Cuppen en is 52 jaar. In het burgerleven is Gerard 
werkzaam als vestigingsleider bij “Goedhart Repro” in Eindhoven 
Ook zijn echtgenote Yvonne, en zijn dochter Samantha en 
zoon Alexander zijn betrokken bij C.V. de Rampetampers. Zijn 
vrouw heeft van 2001 tot 2007 mede de leiding gehad over 
de dansgarde. Zijn dochter Samantha heeft alle dansgroepen 
binnen de Rampetampers doorlopen en is naast het meedansen 
in de Showgroep ook al enkele jaren betrokken bij de training 
van de dansgarde. Alexander heeft inmiddels de leeftijd dat 
hij ook in de raad van Elf mee mag gaan. Ook heeft hij in de 
jeugdraad gezeten, en is in 2008 ceremoniemeester van de 
jeugdraad “De Rammetjes” geweest. Gerard is in 1988 lid 
geworden van de Rampetampers. Hij is al die jaren betrokken 

geweest bij diverse werkgroepen zoals de werkgroep uitvoering 
en presentatie wat inhoud de aankleding van onze residenties en 
het mee uitwerken en uitvoeren van ideeën voor de Helmondse 
optocht en de Werkgroep Boekje. Voor de sporen die hij reeds 
verdiend heeft is hij dus nu “gepromoveerd” tot het hoogste 
ambt van Prins. Naast carnaval heeft Gerard als hobby’s, lezen, 
wandelen en computeren.

Prins Gerard d’n Twidde wordt in zijn zware taak bijgestaan door 
Ceremoniemeester John, Burgemeester Karel, Vorst Peter en de 
wijze Raad van Elf met een geweldige Dansgarde en Showgroep.

Jeugdprins en Prinses 

Voorafgaand aan de prinsbekendmaking was het de beurt aan 
de jeugd. Na een waardig afscheid van Jeugdprins Laurence d’n 
Urste van jeugdraad “de Rammetjes werd onder het toeziend 
oog van de jeugdige inwoners van de wijk Dierdonk, ouders, 
kennissen en “de Rampetampers” de nieuwe jeugdprins bekend 
gemaakt. Prins Matthijs d’n Twidde zal dit jaar samen met 
Prinses Danique de scepter zwaaien over “de Rammetjes” de 
jeugdafdeling van de Rampetampers. 

Geheel aan het thema “Efteling” werd de nieuwe jeugdprins van 
de Rammetjes onthuld in residentie “Parkzicht” te Dierdonk. 
Prins Matthijs d’n Twidde is in het dagelijks leven Matthijs 
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Klumpers en maakt al drie jaar deel uit van De Rammetjes en 
weet dus wat carnaval vieren is. Zijn vader Pieter ging hem in 
2010 als Prins Pieter d’n Urste voor. Het carnaval zit hem dus in 
het bloed. Vorig jaar voerde hij als jeugdvorst het hoogste woord 
bij de Rammetjes net zoals zijn vader bij de groter raad. Nu dus 
Prins. Matthijs is 11 jaar en studeert aan de Dierdonkschool 
algemene basiskunde. Matthijs is gek op zeilen en gaat graag op 
vakantie. Ook een bezoek aan Berlijn, Londen of Parijs behoort 
tot zijn favoriete bezigheden. Zowel vader als moeder zijn 
alweer enkele jaren lid van de vereniging. Zijn jongere broer 
Jasper (9 jaar) zit in de jeugdraad. 

Jeugdprinses Danique is in het dagelijks leven Danique Leenders 
10 jaar en zit in groep 6 van de Dierdonkschool. Ook haar vader 
en moeder zijn al weer enkel jaren lid van de vereniging, en 
haar broertje Werner (9 jaar) zit ook in de jeugdraad. Na drie 
jaar mee gefeest te hebben is zij blij dat ze nu als Jeugdprinses 
samen met Jeugdprins Matthijs d’n Twidde voor mag gaan in 
het jeugdcarnaval van Dierdonk. Ceremoniemeester Max, Vorst 
Hugo en de wijze jeugdraad zullen hen natuurlijk tijdens alle 
feestelijkheden vergezellen. Zij gaan er met zijn allen een echt 
“Efteling-feest” van maken.

Dit zegt prinses Danique zelf over haar uitverkiezing tot Prinses: 
“Hoi ik ben Danique Leenders 10 jaar en zit in groep 6 van B.S. 
Dierdonk,en ben de Jeugd Prinses voor Carnaval 2013 bij de 

Rammetjes. Na drie jaar mee gefeest te hebben ben ik blij dat ik 
nu als Jeugd Prinses samen met Jeugd Prins Matthijs mag voor 
gaan in het jeugd carnaval van Dierdonk.Ik hoop vele kinderen 
in Dierdonk te mogen ontmoeten op de carnavals disco en 
jeugdmiddag.(Vrijdag 8 en Maandag 11 Februari).
Ik er heel veel zin in en tot gauw !!! Danique”

Beide prinsen en de prinses hopen dat vele Dierdonkers tijdens 
carnaval, de gezellige middagen en avonden, komen bezoeken 
om er samen met hen een te gekke en een zeer gezellig feestelijk 
carnavalsjaar 2013 van te maken. 

Dit brengt ons dan naar het programmapunt waar Danique over 
spreekt. De jeugdmiddag op maandag 11 februari. Uiteraard zijn 
dan onze Jeugdprins en Prinses van de partij en brengen weer 
voldoende versnaperingen mee. Naast feesten, en hossen komt 
Charlie mede de feestvreugde vergroten. Kortom een middag 
die je niet mag missen. Aanvang 14:00 uur.  Zaal open 13:30 uur.
Entree voor groot en klein  € 3,00. @Parkzicht

Charlie’s kindershow
Charlie komt binnen en het is feest. Pats, boem, party! Dat 
wordt lachen en nog veel meer, de Kids voelen zoiets feilloos 
aan. Charlie verzorgt een daverende jeugdshow waarin iedereen 
een feest rol heeft. Zelf goocheltrucs doen of quizmaster zijn bij 
te gekke spelletjes. WK Ballonnen pompen, limbodansen, een 
verkleedpartij die alles op z’n kop zet. Charlie lijkt een simpel 
mannetje maar hij bespeelt zijn jeugdige publiek creatief en 
origineel.
Feest met Charlie  is een show die een onvergetelijke indruk 
maakt. Klappen, dansen, springen en zingen uit volle borst. 
Professioneel opgezet tegen een kleurrijk decor en gedragen 
door de naadloze ondersteuning van een geluidsman aan 
de knoppen, die exact getimed strooit met zijn muziek, 
geluidseffecten en jingles. 
De show is afgestemd op Kids vanaf 4 jaar. Maar de uitbundige 
sfeer heeft ook op de papa’s en mama’s een aanstekelijke 
uitwerking. Want als er wordt gezongen en de beentjes gaan 
van de vloer, dan doet bij Charlie iedereen mee!
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Buiten fris?
Binnen fris!

         Voor een
Mega-collectieMega-collectie

raamdecoratie
                                                             naar

           
            



11-11-12 Rampetampers in Maastricht
Vorig jaar hebben we de opening van het 5e jaargetijde 
bijgewoond in Keulen. Dit jaar hebben we het wat dichter bij 
huis gezocht. Vorig jaar in zwart pak maar dit jaar in vrije tijd 
kleding maar wel met een steek erbij. Dit om elkaar in de massa 
beter terug te kunnen vinden na een bezoekje aan het toilet. 
Vorig jaar  moesten we nog op bezoek bij onze vrienden van 
OLUM.  Dit jaar was daar zaterdag de Prinsbekendmaking. Dus 
Zondag 11 november was het vroeg opstaan, met ongeveer de 
eerste trein naar Maastricht. Op het station Brouwhuis waren 
meerdere Helmonders gekleed in carnavalskostuum om ook 
naar Maastricht te vertrekken. Hier hadden we meteen in ruil 
voor bavaria lempkes onze eerste kleurtjes op het gezicht te 
pakken. Zoals de NS betaamd hadden we in Eindhoven al onze 
eerste en deze keer ook enige vertraging van 20 minuten te 
pakken.

In Maastricht aangekomen was het bij het station niet zo 
druk als in Keulen. Ook op de loop naar het Vrijthof was het 
minder druk dan, de indruk die we in Keulen hadden opgedaan. 
Maastricht heeft een ander karakter dan in Keulen. Keulen was 
al vanaf 09.00 uur uitbundig feest, in Maastricht op het Vrijthof 
moesten we wachten tot de Pastoor met de mis gereed was. 
Op het Vrijthof werden 8000 pins (van Brand) ter herinnering 
aan deze 11-11 uitgereikt .Ook werden we er op attent gemaakt 
dat  we al voor 11.11 uur onze steek op hadden, dit mocht pas 
na het aftellen. Na het aftellen werd evenals in Keulen niet met 
vuurwerk, maar met een confetiespuit het startsein gegeven 
voor het seizoen 2013.

Hierna barste het feest in al zijn hevigheid los, wat nog even 
werd onderbroken voor de uitreiking van de Sjeng. Zo rond 
13.00 was het feest echt helemaal op gang maar werden er ook 
2 mededelingen gedaan, een goede en een slechte. Het goede  
bericht was dat het Vrijthof gevuld was met 19.600 bezoekers, 
het slechte: het was vol en meer mochten er niet op.

Na in de loop van de middag/avond de inwendige mens te 
hebben versterkt en de bonnen op waren zijn we rond 19.00 
langzaam de reis naar ons Helmond weer begonnen om daar 
rond 21.30 moe maar voldaan huiswaarts te keren. Volgend jaar 
zien we wel weer, misschien toch weer Keulen? 

Rectificatie entreeprijs zittingsavond op 2 februari
In de vorige Gazet is aangegeven dat de entreeprijs voor de 
zittingsavond  € 13,50 is dit moet echter zijn  € 14,00.

Zie voor meer info en foto’s www.rampetampers.nl
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Toon van den Elsen Beheer b.v. 

 
BOUWBEDRIJF 

 
Kozijnen-Bouw-Onderhoud 

 
Gespecialiseerd in complete kleine & grote verbouwingen 
met o.a.: 

Metselwerken 
Timmerwerken 
Onderhoudswerken 
Beglazing 
Cascobouw 
Dakbedekking 
Aanbouw/verbouw 
Invalidenaanpassingen 

Dakkapellen 
Garages – Carports 
Ramen, deuren en kozijnen 
 van hout en van kunststof 
 

Garantie 
Kwaliteit 
Betaalbaar 

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond 

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367 

www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl 

            

C.A. Joosten
Hoveniersbedrijf

Tuincentrum te Bakel
Nuijeneind 2a
5761 RG Bakel
(bij camping Kanthoeve)
T  0492-343558
F  0492-547234
M 06-21660055

Openingstijden maandag t/m zaterdag, van 10:00 tot 17:00

Krijgt u ook weer zin in tuinieren?
Bij Joosten bent u dan aan het juiste adres!

www.cajoosten.nl                     info@cajoosten.nl

              

Uitgebreide Collectie Feestartikelen:
Abraham, Sarah, Geboorte, Ballonnen,
Hollywood, Hawaï, Disco, Etc..

www.feestwaren.nl
Mail: info@feestwaren.nl
Tel: 0492 556531/mob: 06 10549215

           

Voorzichtig!

"Heeft u ook gebroken 
chocolade letters?"

"Jawel", zei de me-
vrouw in de snoep-
winkel.

"Dan moet u er toch 
voorzichtiger mee om 
gaan!"

mo   d c 12 p       2 11 12   1

            



Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Deze maand een kruiswoordpuzzel, maar voor 
we deze uit gaan leggen eerst de oplossing en de 
prijswinnaars van de maand november
De oplossing van de woordzoeker was niet zo moeillijk en luidde: 
“STUDENT.” 
Er waren 21 inzendingen waarvan 20 goed, dus moest er 
weer geloot worden. Deze keer heeft Gerard Bosmans, wnd 
voorzitter van de Wijkvereniging weer 3 prijswinnaars getrokken 
die op 23 november hun prijs in ontvangst hebben genomen. 
waarschijnlijk was de verkeerde inzending zo enthousiast dat ze 
vergeten was de oplossing in te vullen want dit stond in de mail:
“ik heb de oplossing gevonden joehoe!!!”

De gelukkige prijswinnaars op onderstaande foto vlnr. zijn:
Mirte Kuppen, Daan van den Elzen en Fleur Hermens.

Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze 
maand een nieuwe kans.
Deze maand weer een kruiswoordpuzzel, lees de omschrijving 
bij de nummers en vul het woord bij het juiste nummer in. 
De letters in de roze hokjes vormen achter elkaar gezet een 
tienletterig woord, dit is de oplossing. Deelname is weer mogelijk 
vanaf 7 jaar. Uiterste inzenddatum is deze keer erg vroeg: 

Zondag 9 december 2012. 
De oplossingen van deze kruiswoordpuzzel kun je bij voorkeur 
per mail met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
(redactie@dierdonk.org)  of per post naar:
Gazet Kinderpuzzel, Schovenhorstweide 1, 5709 SG Helmond.
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer,  leeftijd en of je een 
jongen of meisje bent. Onder de goede oplossingen verloten wij 
weer 3 cadeaubonnen van € 10,00. Succes!

Vertikaal
1. Oranje eten waar het paard gek op is 2. Hier 
zitten de cadeautjes in 3. Wensenlijstje 4. Dit 
krijg je van de Sint 5. Type paard van Sinterklaas 
8. Hiermee arriveert Sinterklaas 11. Een lekkernij 
gemaakt van hoofdzakelijk poedersuiker 15. Goud-
kleurige stok van sinterklaas 16. Heeft Sinterklaas 
op zijn hoofd 19. Kleur van het gezicht van de Pieten

Horizontaal
4. Een gelieft drankje tijdens het sinterklaasfeest 
7. Zit om het cadeautje heen 9. Bruine snoepletter 
10. Soort stok van Zwarte Piet 12. Hierdoor 
brengt Zwarte Piet de pakjes 13. Een bruin nootje 
in het strooigoed 14. Hierin doe je wat lekkers voor 
het paard 17. De maand waarin Sinterklaas jarig is 
18. Een “stug” koekje 20. Teksten die gezongen 
worden 21. Land waar Sinterklaas vandaan komt 
22. De maand waarin Sinterklaas arriveert

DE OMSCHRIJVING

Oplossing kruiswoordraadsel

Oplossing doodles spelletjespagina 23

Kinderpagina 31

         



U was in 2012 géén lid van Sport Citadel

Géén
inschrijfgeld! 

NIEUW !!

UITBREIDING

FITNESS RUIMTE

Spinning, Squash, Fitness, Steps,
  Zumba, Powerkick, Body lift,
     Fysiotherapie, DéDé Danceballet,
           TaeKwon-Do, Darts en
                    Beautysalon Brouwhuis.

Spinning, Squash, Fitness, Steps,
  Zumba, Powerkick, Body lift,
     Fysiotherapie, DéDé Danceballet,
           TaeKwon-Do, Darts en
                    Beautysalon Brouwhuis.
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Scouts van Scouting Paulus

Na meerdere malen een advertentie 
te hebben gezien van scouting Paulus 
besloot ik op de open dag op 6 oktober 
2012 eens een kijkje te nemen. Wat 
me meteen op viel is dat iedereen 
heel welkom en vriendelijk is wat een 
goede sfeer oplevert. Uiteindelijk kwam 
ik in het lokaal van de scouts terecht. 
Hier waren kinderen druk bezig met 
fluitkoorden te maken en ook buiten 
waren de scouts een grote schommel 
aan het bouwen van balken en touw. 
Dit was erg indrukwekkend en vooral als 
je bedenkt dat het gaat over kinderen 
tussen de 10 en 14 jaar. Op de opendag 
heb ik besloten dat ik als leiding proef 
ging draaien bij de scouts van scouting 
Paulus.

Nu zijn we ondertussen een paar weken 
verder en heb ik 4 clubavonden mee 
gedraaid. De variatie van de programma’s 
is heel groot. Zo hebben we de eerste keer 

zelf snoep gemaakt. Dit ging natuurlijk 
gepaard met veel suiker en zoetigheid. 
De week erna hadden 2 kinderen van de 
groep van de avonturiers zelf programma 
gemaakt. Het werd een tocht die de 
kinderen in groepjes van ongeveer 6 

moesten lopen met verschillende soorten 
tocht- technieken zoals een reflectortocht, 
strippenkaart en dergelijke. Het was heel 
interessant om te zien dat ze precies 
wisten wat ze moesten doen en het erg 
naar hun zin hadden. 
Ook hebben we een installatie avond 
gehad in het bos. Hier werden de nieuwe 
kinderen die van de speltak welpen 
overgevlogen zijn naar de scouts officieel 
scout gemaakt. De ouders gingen deze 

avond gezellig mee om een kijkje te 
nemen wat hun kinderen zoal doen en 
natuurlijk hoe ze trots de scouts eed 
aflegde en de beige blouse mochten 
ontvangen. 
Afgelopen week hebben we vogelhuisjes 

gemaakt van hout met een potje pinda-
kaas als voer. Dit was veel schroef en zaag 
werk maar de resultaten waren allemaal 
super. 
Ik leer nu langzaam aan de kinderen en 
andere leiding kennen maar kan al wel 
zeggen dat ik het er erg naar mijn zin heb. 
Je hebt vanaf dag 1 het gevoel dat je erbij 
hoort en wordt overal van op de hoogte 
gehouden. 
Ook mag je over alles mee denken en 
merk je erg dat alle ideeën welkom zijn.
Kortom je wordt meteen opgenomen in 
de scouting familie genaamd scouting 
Paulus. We zijn nu al druk aan het plannen 
voor het winterweekend wat op 16, 17 
en 18 november plaats gaat vinden met 
de scouts.

Lijkt jou het ook heel leuk om lid te zijn 
van deze familie ben je altijd welkom om 
een kijkje te komen nemen. 
Zowel nieuwe leden als nieuwe leiding is 
altijd zeer welkom. 
Of je nu wel of geen ervaring hebt is geen 
probleem. 

Groetjes Linda

De scouts draaien op vrijdagavond van 
20.00 t/m 22.00 uur

Voor meer informatie:
www.scoutingpaulus.com
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond 

             



Braaksestraat 1
Helmond

0492-529404

Voor de snelle

beslisser

Vouwgordijnen

NU 25% KORTING 

             

Administratiekantoor 

Van de Water 
 

“Met 15 jaar kennis en ervaring en met een vast uurtarief 
kunnen wij U die broodnodige hulp geven die U nodig heeft” 

 

Arcenlaan 22 
5709 RA Helmond (Dierdonk) 

Tel. 0492-556406 / GSM 06–13428098 
Email: frankvandewater@chello.nl 

www.administratiekantoorvandewater.nl 

              

Vanaf 6 december kerstbomen. 

Peter Kuijpers,  
Rootvlaas 2 te Bakel         

06-10690888 

Weg Helmond/Bakel 
Achter tankstation Texaco 
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HippoCare Liessel
Alles voor paard en ruiter

4 & 5 december geopend
van 13.30 tot 18.00u 

KEIGOED.. en KEI GOEDKOOP!!

Let op, wij zijn verhuisd !!
Kennelweg 3 - 5757 RJ Liessel

06 15 435834- info@hippocare.nl

Vernieuwde openingstijden:
Woensdag en donderdag 13.30 – 18.00u

Vrijdag 10.00 - 20.00u
Zaterdag 10.00 - 16.00u

Bestellen via internet kan ook:

Allesvoorjepaard.nl

GESLOTEN 27 dec t/m 5 jan.

           

Voor al het onderhoud en reparatie’s aan uw Racefiets en Mountainbike’s

Racefietsen & Mountainbike’s, Tijdrit-triathlon fietsen, Crossfietsen,
Hybride’s, Sportieve stadsfietsen

Scherpe prijzen, goede service en lage uurtarieven zijn de 
speerpunten van Jan van Dijk Bikes & Services

Handgebouwde MTB & Race wielen 

Onderhoud en Reparatie van alle fietsen

Onderdelen & Accessoires, Wielen & banden.

MARSHALLSTRAAT 18L                      5705 CN HELMOND
WWW.BIKESENSERVICES.NL

tel: 06-38920234                    Email: info@bikesenservices.nl

            

Lezen en schrijven.

Schoolpietje: 
"Ik heb vandaag leren 
schrijven!"

"Zozo", zegt Luisterpiet. 
"En wat heb je ge-
schreven?"

Schoolpietje: 
"Dat weet ik niet. Ik heb 
nog niet leren lezen."

  ec 12 p f   1   2 01    13 12 1
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Uitgelicht: De drie bedrijven van Van de Water: 
Administratiekantoor, 
Applause Productions 
en Feestwaren.nl
De kop van dit artikel doet het al 
vermoeden: Frank van de Water is een 
veelzijdig man!
Ik heb met hem afgesproken om zijn 
administratiekantoor voor de Gazet “uit 
te lichten” maar aan de Arcenlaan 22 
blijkt nog veel meer te gebeuren dan 
cijferen vanuit ordners en schoenen
dozen vol bonnetjes….

Administratiekantoor
Na vanaf 1986 ervaring te hebben 
opgedaan als hoofd administratie in 
verschillende bedrijven begon Frank van 
de Water,  met nog maar 1 klant, op 1 
januari 1997 zijn eigen administratie- en 
belastingadvieskantoor.
Vanuit  de zolderkamer van zijn net 
betrokken huis aan de Zonnedauwsingel 
in Dierdonk bouwde hij dit bedrijfje 
snel uit. Zijn klanten: veel MKB-ers en 
éénmanszaken. Frank van de Water 
vindt dat de kwaliteit van dienstverlening 
niet afhangt van een statig pand, een 
glanzende bolide of een maatpak. Nog 
altijd werkt hij vanuit een kantoor-aan-
huis dat hij speciaal daarvoor in hun 
nieuwe huis aan de Arcenlaan 22 liet 
bouwen. Daardoor heeft hij nauwelijks 
overheadkosten en kan hij tegen een 
gunstig tarief werken. Maar het houdt 
de sfeer ook gemoedelijk en informeel. 
Voor complexe vraagstukken heeft 
Administratiekantoor Van de Water 
samenwerkingsverbanden met 

accountantskantoren die diverse spe-
cialismen in huis hebben. Frank wordt 
ook regelmatig ingehuurd door een 
groot accountantskantoor dat voor grote 
bedrijven, zoals b.v. Kappa, werkt. Meer 
weten? Kijk eens op: 
www.administratiekantoorvandewater.nl 

Applause Productions
Frank noemt zichzelf een echte Helle-
monder. En u weet het, feesten dat 
kunnen Helmonders goed!
Het organiseren van feesten zit Frank echt 
in het bloed. Nadat hij eens gevraagd was 
een feest te organiseren en dit succesvol 
kon afronden nam hij de kans waar om 
zijn grote wens om een feestbedrijf op te 
richten te vervullen. Al van jongs af aan zat 
het idee voor Applaus Productions in zijn 
hoofd. Een bedrijfje dat laagdrempelig en 
kleinschalig grote feesten kan organiseren 
en faciliteren. Ook dit bedrijf runt hij 
vanuit de Arcenlaan in Dierdonk. Een 
efficiënt ingericht magazijn achter het 
huis biedt ruimte aan dit 2de maar ook 
aan het 3de bedrijf van Frank en zijn 
gezin.

Applause Productions organiseert 
feesten, concerten, openingen 
van winkels, winkelcentra en 
showrooms,  maar ook uw 
jubileum of buurtfeest. Douwe 
Egberts, Fontys en de Piazza 
Eindhoven waren al eens zijn 
klant. Belle Perez, Di-rect, Roel 
van Velzen, Nick en Simon en 
Guus Meeuwis stonden al eens 
onder zijn contract. Feesten tot 
250 personen kan Frank van de 
Water faciliteren.
Borden, bestek, glazen en zelfs 
het eten kan hij verzorgen. En 
natuurlijk de aankleding van 
de feestruimte! Hij heeft 80 
m rode loper in de verhuur, 

sta-tafels, barkrukken, springkussens, 
opblaasbare Abrahams en Sarahs van 
3,4 en 4,5 meter, partytenten enz. Zelfs 
een confetti kanon! Alles tegen zeer 
schappelijke tarieven en direct te leveren 
want in eigen bezit.
Een themafeest als Hollywood (met 
manshoge goudkleurige Oscarbeelden), 
Halloween of een Abraham/Sarah-feest, 
een communiefeest of diploma-viering, 
Applause Productions kan het faciliteren. 
Frank krijgt hierbij veel hulp en steun 
van zijn vrouw en hun 2 zonen Stephan 
en Maikel. Een echt familiebedrijf dus. 
In Dierdonk komen de gezinsleden Van 
de Water de spullen gratis bezorgen en 
ophalen. Meer informatie vindt u op
 www.apverhuur.nl 

Feestwaren.nl
Frank verteld met groot enthousiasme 
over zijn feest-bedrijven. Het plezier 
straalt er van af als hij verteld hoe vanuit 
Applause Productions is Feestwaren.nl is 
ontstaan, het derde bedrijf van Frank van 
de Water.
Zijn vrouw Jeannet doet de administratie 
en verkoop van deze tak van de Van de 
Water “holding”.
Alles wat u nodig heeft om een feest aan 
te kleden kunt u via de website bestellen. 
Veel staat er bij Frank en Jeannet al in het 
magazijn klaar dus levertijden kunnen 
zeer kort gehouden worden. Een Hawaii-
feest, een discoparty, een piratenfeest, 
een Sinterklaasviering… bij Feestwaren.nl 
vindt u alles om dit feest in de goede sfeer 
te brengen. Van ballonnen tot pruiken en 
van slingers tot kaasprikkers en nog een 
heleboel meer. Kijk maar eens op www.
feestwaren.nl en laat u inspireren voor 
een gezellig feest waarover nog lang 
gepraat zal worden!

Frank, zelf niet groot van stuk, kan met 
recht trots zijn op de kleine bedrijfjes 
waarmee hij grootse daden verricht. Met 
een klein groepje mensen, zijn vrouw en 2 
zoons, krijgt hij het voor elkaar om grote 
feesten te organiseren waarbij BN-ers 
graag komen optreden. Al vele keren 
heeft hij vanuit de opbrengsten van zo’n 
feest een mooie cheque kunnen schenken 
aan een goed doel. Met evenveel plezier 
regelt en faciliteert hij uw feestje voor 
familie en vrienden. Kleine prijzen, groot 
succes!

Mirjam van der Pijl

           



FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw fiets vakkundig 
uitgevoerd, maak een afspraak:

Ook verkoop van 2e hands fietsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606 
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!

              

Peper.

2 zwarte pieten zitten 
op een bankje.
Een schilt een appel, 
doet er peper op en 
gooit de appel weg.

"Waarom doe je dat, 
vraagt de andere piet?"

"Ik hou niet van peper 
op mijn appel."

            

Mierloseweg 86, 5707AP HelMond, (0492) 53 50 66 
info@driessenHelMond.nl, www.driessenhelmond.nl

“Verf?  
Daar weten wij 
echt alles van!”

een interieur is samengesteld uit tal van zaken. Meubels, stoffering, verlichting, kunst, … Hoe nauwkeurig ze ook op elkaar zijn 

afgestemd, ze vormen pas een eenheid als ze door de juiste kleuren worden ondersteund. dat geldt voor de meest uiteenlopende 

stijlen, van rustiek tot hypermodern. Bij ons vindt u een uitgebreid assortiment eerste klas verf, uitsluitend gemengd met door de 

producent voorgeschreven kleurpasta’s, tegen een prima prijs.

Bezoek onze winkel en laat u verrassen door onze uitgebreide collectie, creatrieve ideeën en deskundig advies.

J a n i ce,  I nte r i eu ra dviseu r 

fb.com/Driessen.Helmondsigma sikkens wijzonol Farrow & Ball

Brander histor Flexa Flamant
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Dierdonk 3D: Achter de Schermen
Uw eigen DierDonkDetective 
is continu op zoek naar 
vrijwilligers in Dierdonk die 
zich inzetten voor u en mij. 
De afgelopen maand ben ik 
echter 3 ontwikkelingen op 
het spoor gekomen die mijn 
aandacht trokken. Ik ben 
voor u achter de schermen 
gaan kijken bij deze 3 
ontwikkelingen. Drie tipjes 
van de sluiers worden hier 
opgelicht. 

Vrijwilligersfeest 2012
De vrijwilligers die zich in Dierdonk geheel belangeloos voor u 
en mij inzetten, blijken één keer per jaar uitgebreid te worden 
bedankt. Zij worden uitgenodigd voor het vrijwilligersfeest. 
Dit jaar zal Parkzicht op zaterdagavond 8 december gevuld 
worden met vrijwilligers die door de besturen van de 
wijkvereniging en Parkzicht en door de wijkraad en Stichting 
Dierdonk Dagen worden uitgenodigd. Uit betrouwbare bron heb 
ik vernomen dat ze ook een buitenactiviteit gaan ondernemen. 
Kijkt u niet vreemd op als er 8 groepen (met zoeklampen) 

diverse opdrachten uitvoeren. Ook zin om daar bij zijn? Wordt 
vrijwilliger en ben er bij in 2013.

Dierdonk-kalender
Vele huishoudens zijn lid van wijkvereniging Dierdonk (circa 
25%) maar er is altijd ruimte voor meer leden. Het bestuur 
zoekt een manier om onder de aandacht te brengen wat de 
wijkvereniging zoal doet en wat de voordelen zijn van het 
lidmaatschap. Ik heb een offerte onderschept voor het 
drukken van 1750 kalenders dus houd uw brievenbus in de 
gaten. Maak er gebruik van en word lid, zou ik zeggen.

HLMD-magazine
Dierdonk heeft de Gazet, ons eigen wijkblad. Op 13 december 
wordt de nieuwe glossy HLMND-magazine gelanceerd. Daarin 
aandacht voor Brandevoort, de binnenstad, Stiphout EN 
Dierdonk. Het blad zal gratis worden verspreid in Dierdonk. 
Het magazine heeft dezelfde uitstraling als de Eindhovense 
glossy FRITS die ook in Dierdonk wordt bezorgd. Mooi dat 
Dierdonk vertegenwoordigd zal zijn in HLMND-magazine want 
er geldt: hoe meer positieve aandacht voor Dierdonk, hoe 
beter. 

geheim agent pd7 
Suggesties of vragen? Mail geheimagentpd7@gmail.com

Lid worden van de wijkvereniging?
Met dit formulier kunt u lid worden van de wijkvereniging.

o	 Ik	wens	lid	te	worden	van	Wijkvereniging	Dierdonk
o	 Ik	wil	meedoen	als	vrijwilliger	bij	activiteit	...................................
o	 Ik	mag	gebeld	worden	als	er	assistentie	nodig	is
Familienaam:	 .........................................................................
Adres:	 	 .........................................................................
Postcode:	 ....................................................
Tel.:	0492	-	 ....................................................
Gezinssamenstelling
voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam	

Ik	wil	wel	/	geen	vermelding	in	de	Gazet	(doorhalen	wat	niet	gewenst	is)

Datum:			............................		Handtekening:		......................................................

De	contributie	bedraagt	€	13,50,=	per	gezin	resp.	€	6,75	voor	een	alleenwonende	per	
jaar.	Het	verenigingsjaar	loopt	van	1	juli	tot	en	met	30	juni.	De	contributie	wordt	bij	
aanmelding	per	3	maanden	berekend	naar	rato	resterende	verenigingsjaar.	

Voor	de	betaling	ontvangt	u	een	acceptgiro.
Opzegging	4	weken	voor	einde	verenigingsjaar.
Inleveradres:	ledenadministratie:	Zevenstersingel	9	-	5709PM	Helmond

Wie komt ons versterken

Benodigd: Zin om mee te werken aan de Gazet
       Enkele uurtjes tijd
       Kennis van E-mailen

Beloning:  Blije inwoners van Dierdonk!

Informatie: redactie@dierdonk.org of  0492-517210

          

In het het laatste voorwoord van 
Jeroen de Kort op pag 3 van deze
Gazet kunt u lezen dat hij gestopt
is met zijn redactielidmaatschap.

Jeroen vervulde de functie van

HOOFDREDACTEUR 
Momenteel zijn deze werkzaam-
heden over ons 3-en verdeeld 

echter zijn wij op zoek naar 
aanvulling in ons team.

l d t t  h e te  c       1 201    
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Programma december 2012 Filmhuis Helmond
Faust
Do. 6 dec. 20.00 uur vr. 7 dec. 14.00 uur za. 8 dec. 21.15 uur 
zo. 9 dec. 17.30 uur ma. 10 dec. 20.00 uur di. 11 dec. 20.00 uur 
Alexander Sokurov’s (Russsian Ark) versie van de beroemde 
Duitse legende over de man die zijn ziel aan de duivel verkoopt 
in ruil voor kennis over de kosmos
Heinrich Faust is constant op zoek naar kennis, naar verlichting. 
De ontmoeting met een obscure vervorming van Mephistofeles, 
Mauricius, trekt de dokter uit zijn kleine wereld. Faust wordt 
door hem rondgeleid langs schemerige plaatsen en in het 
badhuis raakt hij betoverd en geobsedeerd door Margarete. 
Faust’s begeerte neemt het roer over en hij tekent met zijn 
bloed een contract om in ruil voor zijn ziel een nacht met haar 
te kunnen doorbrengen.
Regie: Aleksandr Sokurov

The Domino Effect
Vr. 7 dec. 19.30 uur za. 8 dec. 19.15 uur zo. 9 dec. 20.15 uur di. 
11 dec. 14.00 uur wo. 12 dec. 10.30 wo. 12 dec. 20.00 uur
Mozaïekfilm van Paula van der Oest (Black Butterflies) waarin 
mensen over de hele wereld verspreid verbonden zijn door de 
gevolgen van de economische crisis.
Wat zou er gebeuren met families wereldwijd wanneer de 
immer stijgende economie in elkaar zou storten? The Domino 
Effect is een portret van enkele van deze families en de gevolgen 
van deze instorting. Vertrekpunt voor het verhaal is een Britse 
bankier die een te groot risico neemt en zijn bank, en daarmee 
een Amerikaanse bank, in het ongeluk stort. Hoe werkt dat 
door naar de gewone man? Bijvoorbeeld op Nick, die in de 
gevangenis heeft gezeten en de kans krijgt om in het restaurant 
van Kai en Antoinette te werken? Paula van der Oest won met 
deze film het Gouden Kalf voor Beste Regie op het NFF 2012 .
Regie: Paula van der Oest

Shadow Dancer
Do. 13 dec. 14.00 uur vr. 14 dec. 19.30 uur za. 15 dec. 21.50 uur 
zo. 16 dec. 15.00 zo. 16 dec. 20.50 uur ma. 17 dec. 19.30 uur di. 
18 dec. 14.00 uur di. 18 dec. 21.50 uur
Belfast 1990. De jonge alleenstaande moeder Colette woont 
samen met haar moeder en haar broers, die fanatieke aanhangers 
zijn van de IRA. Wanneer ze voor haar aandeel in een mislukte 
IRA-bomaanslag in Londen gearresteerd wordt, stelt de Britse 
Geheime Dienst haar voor de keuze: een gevangenisstraf van 
25 jaar zonder de mogelijkheid haar zoontje op te zien groeien 
of een terugkeer naar Belfast met de opdracht om haar familie 
te bespioneren. Ze kiest ervoor om terug te keren naar Belfast 
en vertrouwt mede op de gedane toezeggingen van de geheime 
dienst. Wanneer haar broers met een geheime IRA-operatie in 
een hinderlaag lopen en men een lek vermoedt, bevinden zowel 
Colette als haar familie zich in groot gevaar.
Regie: James Marsh

Love is All You Need
Do. 13 dec. 20.00 uur vr. 14 dec. 14.00 uur vr. 14 dec. 21.30 uur 
za. 15 dec. 19.30 uur zo. 16 dec. 18.30 uur ma. 17 dec. 21.30 
uur di. 18 dec. 19.30 uur wo. 19 dec. 10.30 uur
De gekwelde weduwnaar Philip reist af naar het zonnige en 
pittoreske Italiaanse plaatsje Sorrento voor de bruiloft van zijn 

zoon. Zelf heeft hij de liefde afgezworen. Dat geldt ook voor de 
moeder van de bruid, de pas gescheiden Deense kapster Ida 
die herstellende is van een chemokuur. De eerste kennismaking 
tussen de twee verloopt bepaald niet vlekkeloos. En ook de 
voorbereidingen voor het huwelijk gaan niet van een leien 
dakje. Gaandeweg ontstaat steeds meer wrevel tussen de 
excentrieke bruiloftsgasten en zelfs tussen het bruidspaar. Als 
het aanstaande huwelijk in de soep dreigt te lopen, proberen 
Ida en Philip samen de boel te redden.
Regie:Susanne Bier

Little Black Spiders
Do. 20 dec. 14.00 uur za. 22 dec. 21.50 uur zo. 23 dec. 18.30 uur  
wo. 26 dec. 10.30 uur wo. 26 dec. 21.50 uur
België, 1978. Katja, Roxy en een stel andere levenslustige 
meisjes zijn erg jong, maar al bijna moeder. Op een verborgen 
plek wachten de zwangere tienermeisjes in het geheim en onder 
het streng wakend oog van de zusters hun bevalling af. Tijdens 
het lange wachten delen de meisjes lief en leed, smeden ze 
vriendschappen en zoeken ze afleiding in mysterieuze spelletjes. 
Sommigen willen deze misstap zo snel mogelijk achter zich laten, 
maar Katja, die zelf wees is, denkt daar duidelijk anders over. 
Ze verlangt intens naar een eigen kindje. Ze wordt zich echter 
pijnlijk bewust van de plannen die de zusters achter haar rug 
smeden. Ze is  niet van plan dit met haar baby te laten gebeuren.
Regie: Patrice Toye

Beasts of the Southern Wild
Do. 20 dec. 16.00 uur vr. 21 dec. 19.30 uur zo. 23 dec. 15.00 uur  
ma. 24 dec. 19.30 uur wo. 26 dec. 16.00 uur do. 27 dec. 14.00 
uur za. 29 dec. 19.30 uur zo. 30 dec. 20.50 uur
Hushpuppy woont met haar vader in the “Badkuip”, een 
moerasgebied dat voor een rivierdam in Louisiana ligt. Dit 
gebied zou ieder moment kunnen onderlopen door de eerste 
de beste storm.  Hushpuppy woont in haar eigen hutje tussen 
de dieren, op schreeuwafstand van haar alcoholistische vader 
Wink, haar enige familie sinds haar moeder vertrok. Het leven 
is hard, maar ook ongecompliceerd en vrij, totdat de verwachte 
storm komt en het gebied onderloopt. De inwoners komen voor 
de keuze te staan, koppig vasthouden aan hun eigen land of zich 
gedwongen laten evacueren door de autoriteiten.
Regie: Benh Zeitlin

Love is all you need
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Jagten
Do. 20 dec. 20.00 uur vr. 21 dec. 14.00 uur vr. 21 dec. 21.30 uur 
za. 22 dec. 19.30 uur zo. 23 dec. 20.30 uur ma. 24 dec. 21.30 uur 
wo. 26 dec. 19.30 uur do. 27 dec. 19.30 uur za. 29 dec. 21.30 uur 
zo. 30 dec. 18.30 uur wo. 2 jan. 10.30 uur
Drama van Thomas Vinterberg (Festen, Dear Wendy, Submarino) 
over een kleuterleider die onterecht wordt beschuldigd van 
kindermisbruik
Wanneer kleuterleider Lucas door de 5-jarige Klara ten onrechte 
wordt beschuldigd van misbruik, verandert zijn leven van het 
ene op het andere moment in een nachtmerrie. Het nieuws 
verspreidt zich snel en de inwoners van het dorp beginnen zich 
tegen hem te keren. De eens zo hechte lokale gemeenschap valt 
uit elkaar, terwijl Lucas tot doelwit is verklaard.
Regie: Thomas Vinterberg

Het Meisje en de Dood
Do. 27 dec. 16.30 uur vr. 28 dec. 16.15 uur vr. 28 dec. 21.30 uur 
zo. 30 dec. 15.00 uur wo. 2 jan. 20.00 uur
Het verhaal van de oude Russische arts Nicolai die in de jaren 
vijftig terugkeert naar de plek waar hij 50 jaar daarvoor zijn 
grote liefde Elise ontmoette. In het oude hotel annex bordeel 
beleeft hij opnieuw zijn liefdesgeschiedenis. De dramatische 
gebeurtenissen lopen parallel met de vier seizoenen en eindigen 
in een verrassende ontknoping waarin het heden en verleden 
samensmelten.
Omstreeks de eeuwwisseling reisde de jonge Nicolai van Moskou 
naar Parijs om daar medicijnen en de Franse taal te studeren. Hij 
overnacht in een hotel, bordeel annex sanatorium in de buurt 
van Leipzig. Daar wordt hij hevig verliefd op de mooie courtisane 
Elise, maar zij is ‘eigendom’ van de oude Graaf, eigenaar van 
het hotel. Er ontspint zich een complexe liefdesgeschiedenis.
Het Meisje en de Dood won dit jaar het Gouden Kalf \voor Beste 
Film op het Nederlands Filmfestival.
Regie: Jos Stelling

Haute Cuisine
Do. 27 dec. 21.50 vr. 28 dec. 14.00 uur vr. 28 dec. 19.30 uur wo. 
2 jan. 16.30 uur.
Hortense Laborie is een gerenommeerde chef-kok uit de 
Campagne, die tot haar grote verbazing door de Franse 
president gevraagd wordt voortaan in het Parijse Élysée-paleis 
zijn maaltijden te bereiden. Ondanks de afgunst van het reeds 
aanwezige personeel, bevestigt Hortense al snel haar goede 
reputatie. Met haar authentieke gerechten weet ze de president 
voor haar te winnen, maar binnen de paleismuren liggen nog 
veel meer obstakels.
Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de privé-kok van 
de Franse president François Mitterand.
Regie: Christian Vincent

Earth (documentaire)
Vr. 7 dec. 21.30 zo. 9 dec. 15.00 uur wo. 12 dec. 14.00 uur 
In ruim anderhalf uur maakt Earth een tocht van Noordpool naar 
Zuidpool en benadrukt daarbij de strijd om te overleven. Earth 
confronteert ons door middel van beelden en landschappen, 
uitgelicht door een oogverblindende zon, met de harde 
realiteit van het leven op onze planeet. De documentaire 

volgt hiertoe een ijsberenfamilie, een kudde olifanten en 
twee bultrug walvissen in hun vaste leefomgeving en toont 
de invloed van seizoenswisselingen daarop. Zo wordt duidelijk 
hoe de opwarming van de aarde de overlevingskansen van vele 
diersoorten bedreigt.
Regie: Alastair Fothergill, Mark Linfield

Lotte en de Maansteen (kinderfilm)
Zo. 23 dec. 12.00 uur wo. 26 dec. 14.00 uur zo.  30 dec. 12.00 
uur wo. 2 jan. 14.00 uur
Wanneer alle bewoners slapen, sluipen er twee rare snuiters 
het Uitvindersdorp binnen. Ze hebben een schoen bij zich, die 
ze, net als in het sprookje van Assepoester, aan de voeten van 
de slapende bewoners passen. Lotte betrapt hen wanneer ze 
de magische steen van oom Klaus willen stelen. Ze ontdekt 
dat er in die steen een ingewikkeld raderwerk zit. Wanneer 
oom Klaus vertelt dat er ergens nog twee stenen zijn, begint 
de avontuurlijke zoektocht naar het geheim van de stenen. 
Nederlands gesproken. Animatie, Familiefilm. 4+
Regie: Heiki Ernits, Janno Põldma 

Filmhuis Helmond
Frans-Joseph van Thielpark 6 Helmond
info + reserveringen : 0492-529009
www.filmhuis-helmond.nl
info@filmhuis-helmond.nl

Lotte en de Maansteen

         



- Modieuze confectieschoenen
- Orthopedische schoenen
- Hypo-allergeen schoeisel
- Steunzolen en supplementen
- Elastische kousen

Heistraat 87 • 5701 HJ  Helmond • Tel. 0492 - 524 580 • www.martensschoenen.nl

Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons  
terecht voor een breed pakket aan diensten in wonen, welzijn en zorg. Van zwangerschapsbegeleiding, 
kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging. 

U vindt ons in een Zorgboogcentrum bij u in de buurt, in een van onze thuiszorgwinkels of we komen  
bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg. 

Bekijk Fijn!
Het digitale magazine van de Zorgboog

Zorg voor alle generaties!

Vragen over zorg? Bel de Zorgcentrale 0900 - 899 8636 
(€ 0,01 per minuut) of kijk op www.zorgboog.nl

Schilder
sbedrijf


Jos Verleisdonk

Valeriaanbeek 16
5709 PW  Helmond

Mobiel: 06.21800249
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Programma Poppodium Lakei december 2012
Zaterdag 1 december 2012
Alternative 4 
(support: Fourteen Twenty Six)
Anathema behoort inmiddels tot de 
absolute top van de rock muziek. Wie 
had dat ooit kunnen denken begin jaren 
90, toen de band albums als ‘Crestfallen’ 
en ‘Serenades’ uitbracht. Anathema 
stond toen namelijk nog garant voor een 
stevig portie doommetal. Vervolgens ging 

de band echter langzaam maar gestaag 
evolueren en kwam er steeds meer 
melodie en rust in de muziek. 
Verantwoordelijk voor die muzikale 
evolutie was bassist (en oprichter van 
Anathema) Duncan Patterson. Patterson 
staat inmiddels bekend als een icoon als 
het gaat om melodieuze, melancholische, 
alternatieve rockmuziek. Hij was de 
belangrijkste songschrijver voor albums 
als ‘Eternity’ en ‘Alternative 4’ van 
Anathema, albums waarmee de band uit 
Liverpool definitief doorbrak. 
Op dit moment werkt de band aan de 
opvolger, die als werktitel ‘The Obscurants’ 
meekreeg. Ongetwijfeld zullen we veel 
nieuw materiaal kunnen horen bij het 
optreden bij ons in Lakei.

Er is maar één band geknipt om het 
voorprogramma te verzorgen van 
Alternative 4. Immers, het Eindhovense 
Fourteen Twentysix opende ook voor 
Antimatter toen die vorig jaar in Lakei 
speelden.

Zaterdag 8 december 2012
Right Dub 5 (met o.a. Bar9, Badklaat en 
Point Blank)
Inmiddels zijn we alweer toe aan de 5e 
editie van ons dubstep feest ‘Right Dub’. 
Inmiddels een begrip in Helmond en 
daarbuiten. 
Right Dub staat garant voor een hele avond 
dansen op de muziek van de absolute 
Dubstep-top. We hebben inmiddels al 
grote namen als Roksonix, Funtcase en 
Eptic mogen begroeten op het podium 
van Lakei. En dat zijn acts die optreden 
op Lowlands, Pukkelpop en de grootste 
dansfeesten.

Right Dub 5 zal ook weer een knaller 
worden want kenners weten genoeg bij 
het zien en horen van deze namen: BAR9 
(UK), BadKlaat (UK), POINT BLANK (BE), 
TROLLFACE B2B MADSTER en MURSK.

Vrijdag 14 december 2012
Amicitia & Kolok (dubbelconcert)
Harmonie en drumband Amicitia en 
popkoor Kolok, beiden uit Helmond, 
geven deze avond een dubbel concert bij 
ons in Lakei. 
Toen Amicitia besloot een concert te 
organiseren met als thema ‘popmuziek’, 
was de keuze voor partner Kolok snel 
gemaakt. Beide verenigingen staan garant 
voor een swingende avond. Natuurlijk 
mogen pophelden als Michael Jackson en 
Queen niet ontbreken op een dergelijke 
avond, maar er zal zeker ook hedendaagse 
popmuziek te horen zijn.
De avond zal om 19.30 uur beginnen 
met een voorprogramma, namelijk een 
optreden van het opleidingsorkest van 
Amicitia. Om 20.00 uur start Amicitia met 
haar optreden en na de pauze zal Kolok 
optreden; er wordt natuurlijk gezamenlijk 
afgesloten!
Wilt u dit spetterende optreden bijwonen? 
Kaarten a 5 euro per stuk zijn te bestellen 
via penningmeester@amicitia-helmond.nl
U kunt vanzelfsprekend ook contact op-
nemen met Lakei via info@lakeihelmond.
nl

Zaterdag 15 december 2012
We Love The 80’s and 90’s 
We All Love 80’s & 90’s duikt in het 
verleden alsof het de dag van gisteren was 
dat getoupeerde kuiven überhip waren 
en je walkman een onmisbaar item was. 
Je kunt je nog even lekker in het zweet 
dansen voordat de kerst begint! We gaan 
terug in de tijd, naar de tijd van Madonna’s 
“La Isla Bonita”, zwier mee met “Coco 
Jamboo” van Mr. President en ga los op 
“Walking On Sunshine” van Katrina & The 
Waves. Of hou je misschien meer van (we 
kunnen het ons nauwelijks voorstellen) 
David Hasselhoff? Of van Madness? Level 
42? Kayagoogoo?
De VJ’s van We All Love 80’s & 90’s laten 
je opnieuw de tijden beleven waarin 

Mitch, CJ en Hobie de helden van het 
beeldscherm waren. Trek dus je MC 
Hammer broek aan, toupeer je kuif en 
kom naar Lakei!

We zullen ervoor zorgen dat onze 
zaal wordt omgetoverd tot een waar 
danspaleis.

Zondag 16 december 2012
Vision Divine (+ supports)
Zojuist is het nieuwe album ‘Destination 
Set To Nowhere’ verschenen van het 
Italiaanse power metal gezelschap Vision 
Divine. Onze nationale metalpers is 
unaniem lovend over dit album.
Bandleider en gitarist van Vision Divine is 
Olaf Thorsen (ook bekend van Labyrinth), 
een man die zijn hand niet omdraait voor 
geweldige riffs en dito solos. 
Zorg dat je dit unieke optreden (exclusief 
voor Nederland!!!) niet mist

Vrijdag 28 december 2012
Legends Of Rock 
Evenals vorig jaar sluiten we 2012 af met 
een heerlijk avond ouderwets rocken. Niet 
minder dan 3 bands zullen ons deze avond 
tracteren op de rockmuziek uit de jaren 
zeventig en tachtig, met af en toe een 
doorkijk naar de jaren negentig.

Een avond dus gevuld met heel veel 
muziek van Led Zeppelin (optreden van 
de Led Zep tribute band Vet Zeppelin), ZZ 
Top (door Blo Ya Top) en niemand minder 
dan de beste tribute band van ons land 
Stormrider zal ons tracteren op songs van 
Thin Lizzy, Accept, AC/DC, Anthrax, Judas 
Priest, Saxon, Deep Purple etc. etc.

Voor info/kaartverkoop zie: 
www.lakeihelmond.nl

          



  

w w w . o n d e r n e m e r s b a k e l . n l

KERST-CULTUURMARKT 2012 
ZONDAG 9 DECEMBER IN BAKEL
11.00 TOT 17.00 UUR
20e editie

         Letter-puzzeltocht door het centrum!
   Doe mee en maak kans op een reis!    
         We geven er 2 weg! 

   Pak je koffer 
         maar vast in!

        Tot 9 december!
         Centrum Bakel.

De organisatie is in handen van 
OndernemersVerenigingBakel en ClubZonderNaam
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Bakelse kerst-Cultuurmarkt, zondag 9 december 2012

Ken jij de Helmonder van het Jaar 2012?

In nauwe samenwerking met de Bakelse Ondernemersvereniging 
(OVB) organiseert de Stichting Club Zonder Naam (CZN) dit jaar 
voor de 20ste keer een Kerst-Cultuurmarkt met veel kunst en 
culturele activiteiten. De Kerst-Cultuurmarkt vindt plaats op 
zondag 9 december a.s. van 11.00 tot 17.00 uur op en rondom 
het Wilbertsplein in Bakel. 

Traditioneel wordt om 9.30 uur gestart met een Eucharistie
viering in de Willibrorduskerk, dit jaar m.m.v. het Helmonds 
Slavisch Koor. 

Activiteiten Kerst-Cultuurmarkt 2012 
Van 11.00 tot 17.00 uur zijn diverse exposities en tentoon
stellingen. In het Parochiehuis o.a. schilderijen, aquarellen 
en tekeningen van Bakelse kunstenaars, een expositie van 
fotoclub KiekUs. In de Fysiotherapie/Rabobank beeldende 
kunst, keramiek, fotografie enz. en een demonstratie 
met een ambachtelijk weefgetouw door Enny Gusting. In 
de Diepstratenzaal staat huisvlijt tentoongesteld. In de 
Huisartsenpraktijk een fotoexpositie van fotoclub Contrast. 
Ook de Heemkamer, de Schutskamer en het Muziekhofke aan 
het Gildepad zijn opengesteld voor het publiek.. 

Marktplein: 
Diverse tenten staan op het Wilbertsplein waarin een aantal 
ondernemers een interessant assortiment cadeau en 
gebruiksartikelen presenteert, en bij een aantal kan iets lekkers 
worden geproefd. Ook zijn er vele winkels geopend. Op het 
podium voor de kerk staan diverse optredens gepland. Op het 
plein staat ook een draaimolen voor de kinderen en er is een 

expositie van vredeswensen gemaakt door leerlingen van de 
Bakelse basisscholen . Een oliebollen en hamburgerkraam 
zorgen voor de inwendige mens. Vuurkorven , kerstversieringen 
en muziek maken het geheel sfeervol. 

Letter-puzzeltocht: 
Door de Ondernemersvereniging wordt op deze dag een letter
puzzeltocht georganiseerd waarbij 2 reizen te winnen zijn, een 
naar Brussel en een naar Brugge. Een wedstrijdformulier is te 
verkrijgen bij de tuktuk op het Wilbertsplein. 
Deze puzzeltocht voert langs alle deelnemende locaties waar 
men een gestempelde letter kan ophalen waarvan dan een 
slagzin gemaakt moet worden. 
De trekking vind ook plaats bij de tuktuk op het Wilbertsplein 
om 16.30 uur. De winnaars worden direct bekendgemaakt. 

(dit mag natuurlijk ook een dierdonker zijn)
Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie 2012 van de gemeente 
Helmond wordt opnieuw een Helmonder van het Jaar benoemd. 
Kandidaten voor deze uitverkiezing kunnen schriftelijk 
aangemeld worden. Een jury zal uit de aanmeldingen drie 
genomineerden en uiteindelijk een winnaar kiezen.

Het is alweer de zeventiende keer dat er een Helmonder 
van het Jaar wordt benoemd. Het gaat om een persoon of 
instelling die zich op cultureel, sociaal of maatschappelijk gebied 
verdienstelijk heeft gemaakt voor de stad. 
De winnaar krijgt een bedrag van 4.000 euro alsmede een bronzen 
beeld van de hand van Helmondse kunstenaar Willem van der 
Velden. De beide andere genomineerden krijgen 1.000 euro.

Wie een kandidaat voor wil dragen, kan dit schriftelijk doen. 
Brieven moeten worden gericht aan Rabobank Helmond, 
t.a.v. Wendy Maas, Postbus 245, 5700 AE Helmond. 
De aanmelding dient uiterlijk 1 december binnen te zijn. 
Aanmelden kan ook via communicatie@helmond.rabobank.nl 

Vorig jaar werd het Jan Visser Museum benoemd tot Helmonder 
van het Jaar 2011. Eerdere winnaars zijn Charel Nuytens, 
Popkoor Kolok, Pieter Gruijters, stichting Truckersday, Bernard 
van Lieshout KBO Helmond, de centrummanagers Thieu de 
Wit en Jan Verspaget, Scouting Leonardus, Kitty van Bussel
van Duijnhoven oprichtster Stichting Vluchteling als Naaste, 
Paul Smits van Kindervarieté Jacona, Carnavalsvereniging De 
Keiebijters, medeoprichter Cor Tilburgs van de Rimbo Band, 
toneelvereniging St. Genesius, voorzitter Afra Claassen van de 
Gehandicapten Sportvereniging Gewest Helmond, pedagogische 
hogeschool De Kempel, de Algemene Hulpdienst en zuster 
Liesbeth van der Meijden van de stichting Mensen voor Mensen.

Meer informatie verkrijgbaar bij:  Wendy Maas (0492) 594532Foto De Genomineerden

          



•  Puincontainers 
•  Afvalcontainers 
•  Zandcontainers 
•  Opslagcontainers 
•  Inboedelcontainers 

 Levering van alle soorten zand, 
grond en grind. 
Alle grondwerken en transport 
voor bedrijf en particulier. 

Vestigingen in: 
Helmond – Someren – Aarle-Rixtel – Eindhoven 
Fax: 0492 – 51 65 95 
www.vanbreecontainers.nl

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!

Y
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Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”

Tijd heelt alle wonden’

Vijf jaar geleden is het ondertussen 
alweer… . 2007, ... een bewogen jaar. Een 
emotioneel jaar, met hoogtes en laagtes. 
Het jaar dat ik afstudeerde. Eindelijk 
mocht ik, na 8 jaar, dat felbegeerde 
diploma in ontvangst nemen. Eindelijk 
werd ik beloond voor alle inspanning en 
discipline. Eindelijk zou ik kunnen doen 
waar ik al die jaren al van gedroomd had. 
Eindelijk … maar het was niet zo feestelijk 
als ik had verwacht. 

In datzelfde jaar namelijk, tijdens mijn 
eindexamens, overleden mijn vader en 
mijn oma, moest ik afscheid nemen van 
Steven, die me tijdens mijn studie zo 
gesteund had en verloor ik het contact 
met mijn beste vriend. Met het laatste 
restje wilskracht lukte het me om mijn 
studie tot een goed einde te brengen, 
maar nadien volgde ‘het zwarte gat’. Dat 
net ontvangen diploma kon me niet meer 
zo veel schelen. Ik had andere dingen aan 
mijn hoofd. Voelde me verslagen… Alsof 

het geluk me in de steek gelaten had. 
De grootste verwijten heb ik God en het 
universum naar het hoofd geslingerd. 
Waarom toch? En hoe moest het nu 
verder? Het voelde alsof het leven me 
op de knieën gekregen had. Ik kan jullie 
eerlijk zeggen dat ik meerdere maanden 
nodig gehad heb om weer recht te 
krabbelen. En in die tussentijd had ik geen 
zin in diergeneeskunde. Dat wat altijd 
mijn passie was geweest… . Het maakte 
me erg verward en verdrietig, alsof ik 
mezelf kwijt was. 

Ik had rust nodig en heb een sabbatjaar 
ingelast, op een aspergeboerderij, ver van 
de dieren… . En bloed kruipt blijkbaar waar 
het niet gaan kan, want na dat jaar begon 
het weer te kriebelen. Ik miste de diertjes, 
wilde weer opereren en uitpluizen 
waarom ze zo ziek waren, verlangde terug 
naar het contact met de eigenaren… . Tijd 
heelt alle wonden zeggen ze… Er zit iets 
van waarheid in want nu, vijf jaar later, 
zijn de scherpe randjes van de emoties 
van toen verdwenen en onthoud ik vooral 
de mooie dingen van dat jaar. Het gezellig 
samenzijn, de intense gesprekken, de 
steun uit soms onverwachte hoek. 

En zeker ook de verrassing die mijn 
familie voor me had toen ik afstudeerde! 
Omdat zij de tegenslagen tijdens mijn 
eindexamens van dichtbij meegemaakt 
hadden en wisten hoe zwaar het was 
geweest, wilden ze iets ‘bijzonders’ 

voor me doen. Wel, dat is ze zeker 
gelukt! Ikzelf, die vol spanning zat of ik 
wel geslaagd zou zijn, had niets in de 
gaten van het gefluister en gegrinnik om 
me heen. Ik was me van geen kwaad 
bewust dat er iets in de lucht hing. Dus 
toen ik na mijn diploma-uitreiking thuis 
aankwam, was ik compleet verrast: het 
huis was verpakt met een reuzengroot 
spandoek, in de voortuin stonden borden 
met gedichten, de achtertuin had bezoek 
van een hele groep speelgoedbeesten en 
op de oprit stond een bestelwagen die 
voor deze gelegenheid was omgetoverd 
tot ‘dierenambulance Joke’. De buren 
kwamen kijken en me feliciteren, 
voorbijgangers stopten en auto’s 
toeterden. De hele wereld leek wel 
mee te vieren. Ik was sprakeloos. De 

tranen waren dit keer van blijdschap en 
ontroering.

Joke Joling, Dierenarts

Wilt u meer weten over dierenkliniek 
Brouwhuis kijk dan op www.dierenkliniek.
com of volg ons op Facebook.

Waar EHBO-vereniging Helmond voor staat

De vereniging heeft ten doel te 
bevorderen al datgene wat kan leiden 
tot het voorkomen van ongevallen en het 
verlenen van verantwoordelijke geestelijk 
en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen, 
zulks in de meest ruime zin.

Dit trachten wij te bereiken door:
• het organiseren van cursussen: 

eerstehulpverlener, reanimatie en 
AED, eerste hulp aan kinderen 

• het organiseren van de voortgezette 
opleiding van gediplomeerde eerste-
hulpverleners. 

• hulpverlening bij evenementen
• een doelgerichte propaganda 

Ons cursuslokaal
Onze cursussen kunnen op locatie 
worden gegeven, maar ook op de locatie 
van EHBO-vereniging Helmond.
In de Praktijkschool Helmond (Generaal 
Snijdersstraat 51) hebben wij 2 moderne 
leslokalen tot onze beschikking.  
We beschikken hier over moderne 
instructiemiddelen, zoals een beamer en 
een digitaal schoolbord.
In januari beginnen we dan ook weer met 
een basis cursus EHBO. Op dit moment 
zijn er nog enkele plekken beschikbaar. 
Meldt u zich dan ook zo snel mogelijk aan 
bij onze secretaris.

Deze is te bereiken onder telefoonnummer  
0492-559897 of via onze website:
http://www.ehbo-helmond.nl 

EHBO- vereniging Helmond

            



    Zondag 9 december
van 10.00-17.00 uur

Ook tijdens de gezellige kerstmarkt in ons 
dorp bent u bij ons allen van harte welkom!

Dé Kerstmarkt in Bakel

Kom kerst-sfeer proeven bij onze ondernemers!

            



 

GEWOON OPEN
TIJDENS VEBOUWING

MET HET

COMPLETE    ASSORTIMENT

VAN TIEL     BAKEL
 

 
 
      

 
 
     

      Wij bieden u een uitgebreide  
      collectie in de maten 36 t/m 48  

 

 De Nieuwen Hof Groente & Fruit 
 

Voor al uw groente, fruit, salades 
en maaltijden uit eigen keuken. 

Van de Poelstraat 10 A 
5761 BW BAKEL 

T: 0492-341331, F: 0492-340342 
E: denieuwenhofgroenteenfruit@ 
kpnmail.nl

 
 

 
 

 

            Schoolstraat 6
5761 BV  Bakel

 www.drogisterijkanters.nl

Voor een goed en gezond advies
voor groot en klein,

Drogisterij Kanters Habraken

4   Audio/video 
4   Witgoed
4   Telefonie 
4   Reparaties 
4   Satelietontvangst

v.d. Poelstraat 17 • 5761 BW  Bakel • 0492-341280

1500 m2 slapen

De Brakken 1, Bakel
Vanuit Helmond na de kerk, 2e straat links, 1e straat links!

tel. (0492) 386262 (maandags gesloten)
www.slaapcenterbevers.nl 
info@slaapcenterbevers.nl 

Extra voordeel  
scoren?

Meld u nu aan via  

www.c1000.nl/
actiemail

Johan Habraken - Bakel

Uw mobiliteit is onze zorg!

Bolle  Akker 13
5761 RW Bakel
0492-340765
 

www.automertens.nl

Scheiweg 9
5421 XL Gemert
0492-341006

Winter 2012
Exclusieve collecties!

v.d. Poelstraat 1
Bakel  
0492-344291
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Muziekhofje 27 | 5761BX Bakel | 0492-849817

Voorheen Myranda Totaal Cosmetiek

  

 

NU EEN NOG GROTER 

ASSORTIMENT. 
 

KWALITEIT EN  

 LAGE PRIJZEN. 
 

DORPSSTRAAT 34 

BAKEL 

 

            



              
 

 FEEST(JE) TE VIEREN 
www.apverhuur.nl 

 

**  AANBIEDING / LAAGSTE PRIJS – GARANTIE:  ** 
 

           STAANTAFEL WIT, 85 CM.  €.    3,00 

       BARKRUK, INKLAPBAAR     €.    1,00 

        (PARTY-)TENTEN,  v.a.     €. 20,00 

      ABRAHAM, SARAH, v.a.      €. 35,00 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
   www.apverhuur.nl ~ info@apverhuur.nl ~ Arcenlaan 22, Helmond ~ 0492-556531 ~ 06-13428098

           

Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Coendersberglaan 63 Helmond Tel: 06 53382407

  

p g  er  n g e pdf      3-11 2011   20 21:04

Computerhulp nodig?  
Onze ICT experts van Experteam 

helpen u graag weer op weg

Meer informatie op www.hetexperteam.nl of bel 0800 0471
 

            

Schoonheidssalon yentill
Druk, druk druk voor de feestdagen?

Heerlijk een uurtje ontstressen! 

Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!

Cadeaubon vanaf € 10,00vo  o
  k

05

y van uren
Ka moesbee  3
570   e mond

U  
h o h id
p i li

Aanbieding December

e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

Ontspannende lichaamsmassage 
van €37,50 voor € 27,50.

  december2010. df   1   10-11-2010   1 59 5

HUISARTSENPRAKTIJK DIERDONK 
WATERLELIESINGEL 20 

5709 PD  HELMOND

M.H.W. STRIJBOS
(TEL. 558732)

F.A.T.C. VAN VIJFEIJKEN
 (TEL.514121)

BEIDE PRAKTIJKEN ZIJN GEOPEND VOOR
INSCHRIJVING VAN NIEUWE PATIËNTEN

(POSTCODES 5709 EN 5704)

BEZOEK VOOR MEER INFORMATIE ONZE GEHEEL
 VERNIEUWDE WEBSITE 

WWW.HUISARTSENPRAKTIJKDIERDONK.NLK

         

G o

T ou kaa

Ju k n

Kijk op onze site voor meer informatie

Bleriotstraat 1 - Helmond - T.: 0492-59 91 71

www.drukkerij-noten.nl

            



Kerknieuws 49

Parochie H. Lambertus

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost              zaterdag 18.30
   zondag 9.30
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)  zondag 11.00
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)  zondag 9.30
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) zondag 11.00
Weekdagen: Jozefkerk.            ma, wo, vr 19.00 
              en di, do 9.00

Pastoraal team: 
pastoor drs. E.C. Seidel    (477255 pastoorseidel@live.nl 
pater S. Benjamin             (523421 simonbenja@yahoo.com 
diaken drs. P.C.G. de Vries (476345 diaken@heiligelambertus.nl 
diaken H.W. Dings             (522109 

Bereikbaarheid:

Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond. 
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)

Pastorieën: 
 Bakelsedijk 1, 5701 HA  Helmond. ( 0492 - 477255
 Paulus Potterlaan 1, 5702 CV  Helmond. ( 0492 - 523421

E-mail: parochie@heiligelambertus.nl. 
Website: www.heiligelambertus.nl 
En facebook.com/ParochieHeiligeLambertus

Vooraankondiging: vieringen met de feestdagen 

De volgende editie van de Gazet komt nog net voor de 
feestdagen bij u in de bus. Maar voor uw planning, toch alvast 
de vieringen van kerstavond:

Paulus   17.30 (Gezinsviering)
Lambertus  18.00 (Gezinsviering)
Jozef   19.30 (Avondmis)
Paulus  1 9.30 (Nachtmis)
Jozef   21.30 (Nachtmis)
Edith Stein 21.30 (Nachtmis)
Lambertus  23.30 (Nachtmis)

Samen zijn in onze kerken op zaterdag 12 januari 

De kerk Edith Stein, de Pauluskerk, de St. Jozefkerk en de 
Lambertuskerk, ze zijn open op zaterdagmiddag 12 januari 
van 13.00-16.00 uur. U bent van harte welkom! 

Wij organiseren een middag waarop we samen zijn. Een mooie 
gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Tijdens deze 
middag zijn er allerlei activiteiten in onze kerken. Deze staan 
allemaal in het teken van samen zijn. Wij geloven er in dat door 
samen te zijn, door elkaar echt te kennen, we samen sterker 
zijn dan alleen. 

In alle vier de kerken is er tijdens deze middag een eigen 
aantrekkelijk programma. Afhankelijk van de kerk die u bezoekt: 
samen foto’s  kijken of  laten maken, samen zingen, samen 
iets drinken en nog veel meer. Heeft u vragen of wilt u de 
kerk gewoon een keer bekijken? Op deze middag kan het. Het 
programma per kerk ontvangt u in januari.
 
Reserveert u nu alvast 12 januari 2013 van 13.00 – 16.00 in uw 
agenda. 

Deze activiteit organiseren wij in het kader van de jaarlijkse Actie 
Kerkbalans. Wilt u mee voorbereiden of op zaterdagmiddag 12 
januari meehelpen in één van onze kerken? Graag. Stuur een 
mail naar diaken@heiligelambertus.nl
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de 
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is 
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos. Ook het 
kerkelijke bureau is hier gevestigd. Het 
telefoonnummer is 539470. Elke zondag 
om 10.00 uur heeft u gelegenheid om 
in de kerk andere gemeenteleden te 
ontmoeten. 
Voor kinderen van 0 – 4 jaar is er 
 een oppasdienst, terwijl er voor de 
basisschoolleeftijd een kinder neven
dienst is.

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en activiteiten. 
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:

• Ds. Leo Oosterom, wijkpredikant
Lavendelheide 14, ( 513076

• Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81 ( 510804

• Joke van der Vange
Arcenlaan 10 ( 559372

• Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 ( 558281

• Fien van Duren, diaken 
Ockenburghpark 78 ( 514120

Kijk voor meer informatie op de site van 
de Bethlehemkerk: 
www.bethlehemkerk-helmond.nl

Kinderfeest
Zoals elk jaar weer wordt er op de vierde 
adventszondag, dit jaar op 23 december, 
het kinderkerstfeest gevierd.
Kinderen uit de kindernevendienst en de 
jeugdkerk zullen, met medewerking van 
enkele ouders, dit jaar het kerstspel “De 

meetellers” opvoeren. In “De meetellers” 
zijn we allemaal gast in Grand Hotel Vijf 
Sterren, in verband met de volkstelling. 
De sfeer zit er goed in, er zijn hapjes en 
drankjes en er wordt gezongen. Maar dan 
komen er allerlei lui aan de deur die niet 
meetellen. De waard verwijst ze daarom 
door naar het éénsterrenverblijf op het 
veld. Maar ‘s nachts gebeuren er daar 
heel spannende dingen en uiteindelijk 
gaan we met z’n allen kijken naar de 
gekomen Messias. En dan blijkt dat we de 
volkstellingformulieren nog goed kunnen 
gebruiken.
Iedereen wordt hierbij van harte uitge-
nodigd om het kinderkerstfeest met ons 
mee te vieren!

Nu even niet
“Nu even niet” was het thema van de Dag 
van de Mantelzorg op 10 november 2012.
Van de totale zorg in Nederland wordt 
80% verleend door maar liefst ca. 3 mil-
joen mantelzorgers. Mensen die langdurig 
en intensief zorgen voor een hulpbehoe-
vende chronisch zieke of gehandicapte 
partner, ouder, kind, vriend of buur. Een 
overgroot deel van de mantelzorgers is 
een vrouw tussen de 45 en 65 jaar. Tege-
lijkertijd zijn er veel jongeren die zich in 
een mantelzorgsituatie bevinden. Circa 10 
procent van alle thuiswonende jongeren 
boven de 12 jaar is een mantelzorger! 
Mantelzorg en vrijwilligerswerk wordt 
nogal eens door elkaar gehaald. In 

tegenstelling tot vrijwilligerswerk is 
mantelzorg geen bewuste keuze, het 
overkomt je. Vrijwilligerswerk breidt vaak 
je contacten uit. Mantelzorg beperkt je 
juist in je contacten.
Mantelzorgers zijn mensen die ondersteu-
ning kunnen gebruiken bij de zware taak 
die ze hebben. Het zijn mensen die vaak 
al lang in een beknellende situatie zitten, 
vaak ten koste van de eigen gezondheid. 
Mantelzorgers blijken vaak onvoldoende 
op de hoogte van het ondersteuningsaan-
bod. Aandacht geven aan mantelzorg is 
daarom een belangrijk aandachtspunt, 
niet alleen voor diakenen maar misschien 
wel voor alle leden van onze kerkelijke 
gemeente. Al was het alleen maar door 
na te gaan of de mantelzorger op de 
hoogte is van een Steunpunt Mantelzorg 
in zijn directe omgeving. Het Steunpunt 
Mantelzorg Helmond is gevestigd aan de 
Penningstraat 55 (telefoon 554586). Het 
adres van het Steunpunt Mantelzorg Laar-
beek is Otterweg 27 (telefoon 464289).
Dit jaar was de Dag van de Mantelzorg op 
10 november 2012, met als thema “Nu 
even niet”. Mantelzorgers vinden het 
over het algemeen best moeilijk om tijd 
voor zichzelf te vragen. De steunpunten 
willen dit jaar daar extra bij helpen. 
Als kerk hebben we onder andere de 
mogelijkheid om te ondersteunen bij 
vakantiebureau voor vakantieweken in 
Doorn en Lunteren. 
Bij het vakantiebureau kunt u informatie 
krijgen over vakantieweken voor ge-
handicapten en of mantelzorgers. Kijk op 
www.hetvakantiebureau.nl

Afscheid Henk Blauw
Tijdens de feestelijke dienst van 14 
oktober namen we afscheid van Henk 
Blauw als onze hoofdorganist. Samen 
stonden we stil bij ‘de juiste toon’, en 
wat een echt (kerk)lied voor ons kan 
betekenen. We zijn dankbaar voor wat 
Henk in de muzikale begeleiding van onze 
gemeente heeft willen betekenen. Als 
teken van dankbaarheid en waardering 
werd aan hem een zilveren draaginsigne 
van onze landelijke kerk uitgereikt.
Terwijl Henk van enige afstand betrokken 
blijft bij de muzikale en liturgische 
ontwikkeling van onze gemeente zal 
Alex Bron hem opvolgen als organist 
tijdens de eredienst. Daarnaast blijven 
ook Istvan Eperjesy en Arjan Mooy het 
orgel bespelen. Wat een rijkdom!

           



uw stem voor de helmonder van het jaar. 
dat is het idee.
Kent u een Helmonds persoon of instelling die zich op cultureel, sociaal of maatschappelijk 
gebied verdienstelijk heeft gemaakt voor onze stad? En vindt u deze dé kandidaat voor de 
Helmonder van het Jaar 2012? Stuur uw brief met motivatie naar:  
Rabobank Helmond, afdeling communicatie, Kerkstraat 33, 5701 PL Helmond of per mail 
naar communicatie@helmond.rabobank.nl

Lees meer op www.rabobank.nl/helmond

Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/helmond

Kent u de
helmonder van
het jaar 2012?

Helmonder
van het jaar

            



Nummer 1 in

huizen verkopen!!

‘Al sinds 40 jaar het 
succesvolle fundament 
onder de lokale woning -
markt met een vernieuwende, 
creatieve en verfris sende 
kijk op woningpresentatie 
en verkoop! 
Onze dienstverlening staat als 
een huis en onze enthousiaste 
makelaars staan voor u klaar om 
ook uw woning te verkopen...! 
Laat u overtuigen van onze 
meerwaarde!’

Belmontepark 14 • Helmond

Belmontepark 14 • Helmond

Vilsterendreef 5 • Helmond

Kalmoesbeek 17 • Helmond

Kalmoesbeek 17 • Helmond

Broenshofweide 12 • Helmond

Schrevenhofdreef 12 • Helmond
€ 284.500,- k.k..

Schrevenhofdreef 12 • Helmond

Broenshofweide 8  • Helmond

Veel woonplezier gewenst met een lage WOZ-waarde!

Namens alle medewerkers van ons kantoor wil ik u op de allereerste plaats Prettige Feestdagen toewensen!

Ook dit jaar kunt u weer de vertrouwde service en informatie van ons kantoor verwachten. Onze dienstver-
lening hebben wij het komende kwartaal, wederom uitgebreid met een unieke en goedkope taxatieservice. 
Dit alles in het kader van uw WOZ-beschikking die begin januari weer op de mat zal vallen. Let u vooral 
op de hoogte van de WOZ-waarde! Is deze niet te hoog? U betaalt anders te veel belasting voor zowel uw 
woning, inkomen als eventueel successie. Wij zijn uiteraard zeer goed op de hoogte van de meest recente 
waardeontwikkelingen en de referentieobjecten die worden gebruikt bij het tot stand komen van uw WOZ-
waarde. Nogmaals: ben kritisch op deze waarde!

Heeft u hier vragen over? Wilt u een bezwaarprocedure starten en heeft u hiervoor een taxatie of ander 
advies nodig, dan kunt u mij bereiken op: alwin@woonplezier.nl of 0492-549055.

Alwin Greefkes, Makelaar

Helmond  T 0492 549055
helmond@woonplezier.nl  www.woonplezier.nl

€ 259.000-- k.k.

€ 265.000-- k.k.

VERKOCHT/GERUILD

VERKOCHT/GERUILD

€ 268.000-- k.k.

            


